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ПРОТОКОЛ    № 35 
 

 

 

Днес, 27.10.2022 г. /четвъртък/  в  залата на ОбС попово в сградата на Община   

Попово се проведе ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО заседание на Общински съвет  – Попово 

мандат 2019 – 2023 г.. 

Заседанието започна в 9.10 часа. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Моля за проверка на кворума – 25 общински съветника присъстват на днешното 

заседание. Имаме кворум, можем да вземаме решения, така че откривам ТРИДЕСЕТ И 

ПЕТОТО заседание на Общински съвет  – Попово мандат 2019 – 2023 г.  

Уведомления за отсъствия са  постъпили от общинските съветници Димитър Димитров, 

Димитър Тодоров и Денис Юлиянов. Тримата, които вчера имаха имен ден и днес исках на 

патерици да ги поздравя, така че остава само Десислава. Да и честитим имения ден на 

патерица с вчерашна дата. Да ти пожелаем да си жива и здрава. 

Така колеги,  на заседанието присъства Кмета на общината д-р Веселинов и членове на 

общинска администрация, Мариян Маринов и от юридическия отдел виждам хора.  

 

Колеги, имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 8 точки.  

В момента постъпва, беше ви раздадена още една допълнителна точка, която предлагам. 

Точката касае - Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии на 

Община Попово през 2022 г. и одобрение на начина на ползване на дървесина от общински 

горски територии от годишен план за 2021г. Предлагам тя да влезе като осма точка в Дневния 

ред като извънредна, тъй като е от важно значение за отоплението и възможността да бъдат 

снабдени гражданите на община Попово с дърва за огрев.  

Добре, в такъв случай подлагам на гласуване допълнително постъпилата докладна да 

влезе като т.8 в Дневния ред, който е съгласен, моля да гласува. 

 
 
Гласуваме : ЗА  
   ЗА    -   25 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Единодушно одобряваме. Благодаря ви. И зачитам проекта за Дневен ред като 

цяло. 

 



 

 

1 Допълнение на Решение №331 по Протокол № 34/29.09.2022 г. за Приемане на 
отчета за изпълнение на Бюджет 2021 г. на Община Попово              
 
2.Удължаване на срока на договор за наем и обслужване от 17.11.2017 г. между 
"Медицински център Солигена 2017" ООД и "МБАЛ Попово" ЕООД 
 
3.Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост в община Попово за 2022г. – имоти в регулация и вземане на 
решение за отдаване под наем на помещение – частна общинска общинска 
собственост без търг или конкурс за образователна дейност 
 
4. Кандидатстване на община попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по  Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от  Мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за 
развитие на селските райони 2014 – 2020 г 
 
 
5.Кандидатстване на Община Попово по процедура чреа директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001- „Топъл обяд“, по Програмата 
за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г. 
 
6. Kандидатстване на Oбщина Попово по целева програма „Патронажна мобилност 
за доставка на топъл обяд“ 
 
7.Одобряване на списък с кандидати за получаване на финансово подпомагане на 
брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми и определяне на 
отпуснатите суми 
 
8.Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии на 
Община Попово през 2022 г. и одобрение на начина на ползване на дървесина от 
общински горски територии от годишен план за 2021г. 
 
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 
 
 
Който е съгласен с така прочетения дневен ред да стане дневен ред на днешното 
заседание, моля да гласува. 
 
Гласуваме : ЗА  
   ЗА    -   25 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
 
ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА  
 
Преминаваме към  работа по първа точка от Дневния ред.  
1. Допълнение на Решение №331 по Протокол № 34/29.09.2022 г. за Приемане на отчета за 
изпълнение на Бюджет 2021 г. на Община Попово              
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 



 

 

Становища: ПК„Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК 

„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 

граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“, 

ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 

нормативна уредба“, ПК „Комисия по Образование, култура, вероизповедания, младежта и 

спорта“ 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на  председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда 

и социална политика“ д-р Румен Русев:  

Д-р Румен Русев – общински съветник 
Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н  Кмет, уважаеми 

представители на общинска администрация, уважаеми колеги общински съветници, на 

нашето заседание, което се проведе вчера в непълен състав, нашата с 4 гласа ЗА подкрепя 

предложението за решение. Благодаря ви.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка 

Колева. 

Венетка Колева – общински съветник 
 Благодаря. Уважаеми г-н Георгиев, уважаеми Кмет на Община Попово д-р 

Веселинов, уважаеми представители на общинска администрация, уважаеми колеги 

общински съветници, нашата комисия заседава на 24.10.2022г в пълен състав и след като 

разгледахме тази точка с пет гласа ЗА предлагаме да подкрепиме проекта за решение. 

Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 

данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 

Хасан Хасан – общински съветник 
 Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми служители на 

общинската администрация и уважаеми колеги общински съветници, нашата комисия 

заседава вчера от 10:00 часа в непълен състав и становището и по тази първа точка е с 4 

гласа ЗА, нула Против и нула ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепяме проекто решението. 

Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 

Найден Иванов – общински съветник 
Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми д-р Веселинов  Кмет на Община 

Попово, представители на общинска администрация, уважаеми колеги общински 

съветници, нашата комисия в пълен състав разгледа докладната записка и с 5 гласа ЗА, 

предлага да подкрепите предложението за решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК“Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта“ г-н Стоян Попвеличков. 

Стоян Попвеличков – общински съветник 
Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н  Кмет, уважаеми 

представители на общинската администрация, уважаеми колеги, нашата комисия в не 

пълен състав, с 3 гласа ЗА подкрепя проекта за решение.  
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря, проекта за решение има следния вид: 

 

 



 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 9 от Закона за 

общинския дълг и чл. 62, ал. 1 от АПК, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

В точка 3 от Решение №331 по Протокол № 34/29.09.2022 г. относно Приемане на 

отчета за изпълнение на Бюджет 2021 г. на Община Попово допълва приложената 

примерна таблица към Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 г. и 

приложението към него с: 

Безлихвен заем от ЦБ по програми на ЕС, размер на дълга 44 940 лв., обезпечение 

на дълга – Запис на заповед, Предназначение на дълга - Плащане по проект „Изграждане и 

оборудване на спортна площадка в жк. "Младост" - град Попово“ до одобряване на 

окончателното искане за плащане, сума на усвояванията 44 940 лв., сума на погашенията 

44 940 лв.  

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Това колеги е предложението за решение по тази точка. Чухме становищата на 

комисиите. Имате думата за въпроси уточняващи, предложения, мнения. Има ли? Няма. 

Добре, в такъв случай подлагам на гласуване предложението за решение. Предложението 

се гласува поименно. 

 
 

Гласуваме  ПОИМЕННО: 
 
1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 
2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 
3. Валентин Стефанов Витанов  ОТСЪСТВА 
4. Венетка Иванова Колева   ЗА 
5. Георги Петров Георгиев   ЗА 
6. Горан Иванов Цветков   ЗА 
7. Денис Николаев Юлиянов  ОТСЪСТВА 
8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 
9. Димитър Иванов Тодоров  ОТСЪСТВА 
10. Димитър Кънев Димитров  ОТСЪСТВА 
11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА 
13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 
14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 
15. Ксения Василева Павлова  ЗА 
16. Леман Зейнунова Мюмюнова  ЗА 
17. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 
18. Найден Иванов Иванов   ЗА 
19. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
20. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
21. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
22. Румен Добрев Димитров   ЗА 
23. Румен Стойчев Русев   ЗА 
24. Севда Лазарова Ерменкова  ЗА 
25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 
26. Тодор Стефанов Тодоров   ЗА 



 

 

27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 
28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 
 
 
 

 
ЗА    -    25 

   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
 Решението се приема! 
 

 

 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

 
 

РЕШЕНИЕ № 347 
 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 9 от Закона за 

общинския дълг и чл. 62, ал. 1 от АПК, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

В точка 3 от Решение №331 по Протокол № 34/29.09.2022 г. относно Приемане на 

отчета за изпълнение на Бюджет 2021 г. на Община Попово допълва приложената 

примерна таблица към Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2021 г. и 

приложението към него с: 

Безлихвен заем от ЦБ по програми на ЕС, размер на дълга 44 940 лв., обезпечение 

на дълга – Запис на заповед, Предназначение на дълга - Плащане по проект „Изграждане и 

оборудване на спортна площадка в жк. "Младост" - град Попово“ до одобряване на 

окончателното искане за плащане, сума на усвояванията 44 940 лв., сума на погашенията 

44 940 лв.  

 

 

  
 

 
Преминаваме към  работа по втора точка от Дневния ред.  
2.Удължаване на срока на договор за наем и обслужване от 17.11.2017 г. между 
"Медицински център Солигена 2017" ООД и "МБАЛ Попово" ЕООД 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Становища: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”, ПК „Финанси, 

бюджет, местни данъци и такси” 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на  председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда 

и социална политика“ д-р Румен Русев:  



 

 

Румен Русев – общински съветник 
Благодаря, г-н председател. Нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя предложението 

за решение. Благодаря ви.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 

данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 

Хасан Хасан – общински съветник 
 Благодаря Ви, г-н председател, нашата комисия с 3 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ и 1 

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Зачитам проекта за решение: 

 
 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 1, т. 1от Наредбата 

за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Попово в 

търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 

граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и във връзка с Решение № 11 по 

Протокол № 2 от 26.11.2015 г. на Общински съвет - Попово, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

Дава съгласие и възлага на управителя на "МБАЛ-Попово" ЕООД с ЕИК 000874028, да 

сключи анекс към Договор за наем и обслужване от 07.11.2017 г. между "Медицински 

център Солигена 2017" ЕООД с ЕИК 204777258 и "МБАЛ-Попово" ЕООД с ЕИК 

000874028, предложен с писмо от управителя на "МБАЛ-Попово" ЕООД с вх. № 30-99-

5/14.09.22 г. на Община Попово. 

 

 

Приложение: 

1. Писмо с вх. №30-99-5/14.09.22 г. на Община Попово; 

2. Проект на анекс № 2 към Договор за наем и обслужване от 07.11.2017 г. между 

"Медицински център Солигена 2017" ЕООД с ЕИК 204777258 и "МБАЛ-Попово" ЕООД с 

ЕИК 000874028     

 

 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така, уважаеми колеги, това е предложението за решение. Управителя на МБАЛ е 

тук, главния счетоводител също. Доколкото разбирам в комисиите г-н Тодоров изрази 

желание да зададе въпроси  към тях в това отношение, така че имате думата по принцип за 

въпроси уточняващи, предложения, мнения. Заповядайте, г-н Тодоров. 

Тодор Тодоров – общински съветник 
Уважаеми г-н Кмете, г-н председател, колеги, не съм бил в предишния общински 

съвет тоест закъснях, нямам информация за този договор какво представлява. Аз мисля, че 

към докладната тези договори трябваше да бъдат приложени и анексите им, за да имаме 

реална представа кой договор остава да действа. Аз не съм го чувал, не знам на какъв 

принцип е наема, който плаща нашата болница на „Солигена“, колко се плаща. Също така 

тук се появява един анекс от 05.04.2019г., става въпрос само за депозита ли там? Просто, 

все пак си мисля, че е хубаво тези предишни документи да бъдат приложени към 

докладната, за да имаме реална представа за какво става въпрос. Аз съм почти убеден, че 



 

 

колегите, които са тук в залата са забравили за точностите по този договор и е хубаво да 

си ги припомнят. Благодаря ви.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Благодаря на г-н Тодоров. Колеги, имате думата за други въпроси. Имате ли други 

въпроси или да дадем думата на г-н Яков да отговори на това, което е възможно. Добре.  

Г-н Яков, заповядайте. 

Йовчо Яков – Управител на „МБАЛ – Попово“ 
 Уважаеми общински съветници, както знаете през 2017 год. март месец е взет общ 

лиценз за работа между „МБАЛ – Попово“ и Медицински център Търговище, бившата 

хирургическа болница. При моето пристигане на 07.11 преподписах първоначалните 

договори, които сме ги предоставили на юристите в общината, защо не са дадени на 

комисиите, нямам представа, но то не е толкова важно. Договора касае взаимоотношения 

между „Солигена 2017“, която е собственик на сградата и оборудването на бившата 

болница и ползването и на тази част от „МБАЛ – Попово“. По принцип това, което се 

пише като наемни отношения, защото се изисква да има някакъв наем, ние наем по 

принцип не плащаме. Направихме така в приложение 1, ако прочетете, мога да ви го 

зачета, всичко каквото е изкарала тоест на вътрешно стопанска сметка, всичко каквото са 

изкарали отделенията в Търговище им ги предоставяме на тях като им приспадаме 

абсолютно всички разходи – заплати, лекарства, всякакви видове изследвания. Примерно 

са изкарали сто хиляди лева, разходите за заплати са 90 хиляди, 5 хиляди лева за ток, 

телефон, обслужване, остават 4 хиляди лева, тези пари им ги предоставяме на тях под 

формата на наем. Това касаеше именно това приложение 1, за да може по този начин 

хората, които са и собственици и работят вътре да си пазят отделението и да бъдат 

принудени да работят повече, за да си изкарат повече наем. Фактически това, което остава 

от тяхната заработка, това даваме. Една стотинка от поповските отделения не се 

предоставя на Търговище. Това фактически е в края на краищата договора. Мога да ви го 

зачета като приложение, защото то другото са общи работи. Ако искате и целия договор 

ще ви зачета, макар че мисля, че ви е предоставен, ако имате въпроси съм съгласен. За 

2019 год. не мога да се сетя какъв е този договор.  

Тодор Тодоров – общински съветник 
В анекса го има. 

Йовчо Яков – Управител на „МБАЛ – Попово“ 
В кой анекс го има? 

Тодор Тодоров – общински съветник 
В този, който ни предлагате. 

Йовчо Яков – Управител на „МБАЛ – Попово“ 
Напротив, аз не предлагам анекс. Да не е 2017та, да няма грешка в датата? 

Тодор Тодоров – общински съветник 
Еми 03.04 е, няма нито 11ти. 

Йовчо Яков – Управител на „МБАЛ – Попово“ 
Дайте ми го да видя какъв е този анекс. Това даваме депозит при завършване на, 

ако се разтрогне договора са длъжни да ни върнат тези 35 хил. лева. Бяха необходими там 

за строителство за закупуване на части, ние сме им предоставили все едно заем 35 хил. 

лева. Това е анекса от 2019г., който поисках и то пише, че при приключване, да кажем, че 

ако днес приключим са длъжни да ни върнат тези 35 хил. лева. Това е. А иначе що се 

касае, записал съм, ако искате само да ви чета – ежемесечните суми за наем примерно по 

чл. 4ти да кажем са 15 хил. лева, ежемесечните суми предоставяни за обслужване по чл. 

5ти в договора са 20 хил. лева, значи това прави общо 35 хил. лева. Сбора на сумите по 

едно и две 15, 20 , не може да надвишава сумите от дейността и тези от националната каса, 

които са платени, намалени с горе посочените разходи тоест изкарали са от НЗОК сто хил. 

лева, разходите са им 90 хил. лева, 10 хил. лева им превеждаме, а не 35 хил. лева. Това е 

един вид защита да не могат да се вземат средства от отделенията в Попово. Това го 

направихме още 2017та година и това предлагам да продължи по същия начин. Виждате, 



 

 

разраснахме се, станахме средно голяма болница, вече не сме малка болница с тези шест 

отделения, излизаме на печалба. Така че предлагам да се продължи договора. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Благодаря ви, г-н Яков. Ако има други въпроси, заповядайте. Г-н Тодоров, стана ли 

ясно какъв е принципа и може би трябва да отчетем факта това, което каза и г-н Яков, че 

ефекта на болницата не би трябвало да се измерва изцяло във финансово изражение, 

защото това, че Община Попово има функционираща общинска болница до голяма степен 

се дължи и на това наше решение, срещу което тогава имаше доста сериозен отпор, но си 

мисля, че от позиция на времето стана ясно, че това, което тогава взехме като решение е 

едно правилно решение, което към момента ни помага на нас да имаме общинско 

здравеопазване. Вярвайте, бяхме на среща на общините предната седмица, голяма част от 

общините са в доста по незавидно положение по отношение на общинското 

здравеопазване. Това е моя коментар. Давам думата на д-р Веселинов. 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Г-н председател, уважаеми дами и господа общински съветници, ръководството на 

болницата, аз, служители от общината бяхме разкарвани последните две години, а може 

би и три специализирана прокуратура да обясняваме защо ние сме открили филиал на 

поповската болница в Търговище. Накрая на мене ми писна и на следователя му казах – 

когато смените закона и болниците, общинските не са търговски дружества, тогава ще ме 

разпитвате тука защо сме взели решение. Общинския съвет взели сме решение, ако искаме 

и в Бургас, и във Варна ще открием филиал на поповската болница. И какво има в 

момента противозаконно? Извадихме им какви бяха задължения за годините назад, 

извадихме какви са постъпленията, извадихме и печалбата, съгласиха се. Пълно мълчание 

до този момент. Сега не искам да ви казвам по какъв начин и да издавам хората от 

специализирана прокуратура, извадиха ми сигналите на държавна болница Търговище и 

под тяхно влияние и на здравната каса, сигнала до специализирана прокуратура. Аз все си 

мислех, че е тук от политическа заигравка. Срещу нас играят Търговище, като смятат, че 

сме им взели приходите. Няма я Милена Божанова, тя участва в тези общи събрания на 

държавната болница да ви каже колко милиони държавната болница е вътре и тука само 

преди няколко месеца държавата и министерството на здравеопазването им опростиха, 

забравих колко милиона. Ама те, че си имат финансов проблем, това си е тяхна грижа, а 

не на Попово и ние не крадем по никакъв начин техните приходи, защото всеки пациент 

си избира къде да отиде, при кой лекар и в коя болница да се лекува. Не го прекратиха. 

Трябва да ви кажа, че седи. И като закриха сега специализираната прокуратура, един бус 

от там пристигна в Окръжния съд, да се чудят пък окръжните съдии и следствието какво 

да правят с тези проточени във времето сигнали срещу Попово. Така е там и за 

общинските гори защо сме ги дали, то не бяха разпитвания. Седи и това не приключило 

дело. Защо сме изгонили „Метеор“, защо сме избрали друга фирма автобусен превозвач и 

това е висящо, продължава делото срещу решението ни да сменим превозвача. Аз вече 

незнам колко дела срещу Попово специализираната прокуратура ги е сложила на 

трупчета. Да му мислят окръжното следствие и Окръжен съд Търговище.  До сега, Яков не 

са ни викали от Търговище, предполагам, че се и те чудят какво да правят с тези висящи 

дела на специализираната прокуратура. Завиждат ни. Ако намерят нещо противозаконно, 

нямам нищо против. Така е и с тези билетчета, ама то броиха билетчета, ама то писахме 

писма, ама ходиха служители, то е едно вървене по мъките. Ама колко са пенсионери, ама 

кои пенсионери са били починали, кои не са, какви са списъците, ама защо сме им дали 

карти на пенсионерите да се возят с намаление в границите на общината. Срещу нас си 

има противодействие. За съжаление тука, тази тема е икономическа, а другите за горите и 

за автобусните превозвачи политически още наследени от старото областно ръководство и 

областния управител и сигнали, които продължават да са висящи. Затова ви молим, 

виждате какъв е резултата с нашите решения последните години, стабилизирахме 

болницата, да си вървим по нашия път. А пък който завижда на Попово, проблема си 



 

 

остава негов. Нека те да си решават техните въпроси, ние си решаваме нашите. Благодаря 

ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Благодаря на д-р Веселинов. Така, други има ли други въпроси? Ако няма, в такъв 

случай преминаваме към гласуване. Прочетох предложението за решение. 

 

Който е съгласен да удължим срока на договора за наем и обслужване между 

Медицински център „Солигена“ и „МБАЛ – Попово“, моля да гласува, гласуваме ЗА: 

 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 

 
 

ЗА    -    26 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
  

Решението се приема! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 348 
 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 1, т. 1от Наредбата 

за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Попово в 

търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в 

граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и във връзка с Решение № 11 по 

Протокол № 2 от 26.11.2015 г. на Общински съвет - Попово, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

Дава съгласие и възлага на управителя на "МБАЛ-Попово" ЕООД с ЕИК 000874028, да 

сключи анекс към Договор за наем и обслужване от 07.11.2017 г. между "Медицински 

център Солигена 2017" ЕООД с ЕИК 204777258 и "МБАЛ-Попово" ЕООД с ЕИК 

000874028, предложен с писмо от управителя на "МБАЛ-Попово" ЕООД с вх. № 30-99-

5/14.09.22 г. на Община Попово. 

 

 

Приложение: 

1. Писмо с вх. №30-99-5/14.09.22 г. на Община Попово; 

2. Проект на анекс № 2 към Договор за наем и обслужване от 07.11.2017 г. между 

"Медицински център Солигена 2017" ЕООД с ЕИК 204777258 и "МБАЛ-Попово" ЕООД с 

ЕИК 000874028     

 
 

 
 



 

 

Преминаваме към трета точка от Дневния ред.  
3.Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост в община Попово за 2022г. – имоти в регулация и вземане на 
решение за отдаване под наем на помещение – частна общинска общинска 
собственост без търг или конкурс за образователна дейност 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Становища: ПК „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен 

ред и граждански права”, ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси” 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Тук имахме в предното заседание някакво съмнение. 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка 

Колева. 

Венетка Колева – общински съветник 
 Благодаря, г-н председател становището на нашата комисия по тази точка е с пет 

гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 

данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 

Хасан Хасан – общински съветник 
 Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, нашата комисия с 3 гласа 

ЗА, 1 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и 0 Против подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Зачитам проекта за решение. Предложението за решение има следния вид:  
 

На основание  чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 14, ал. 1 и ал. 6 от ЗОС, чл. 6, ал. 5, чл. 18, ал. 

1, ал. 3 и ал. 5 от НРПУРОИ  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският 
съвет 

 
 

РЕШИ 
 

      1.Допълва Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост в община Попово за  2022г  

       -  раздел ІІІ, т.А с:  

         Помещение №7 с площ 16кв.м. в Самостоятелен обект с ид. 57649.503.2130.1.5 по 

кадастрална карта на гр.Попово     

       2.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за отдаване под наем без търг или 

конкурс на помещение №7 с площ 16 кв.м. находящо се на втори етаж в сграда с 

административен адрес пл.„Ал.Стамболийски”№2, гр.Попово - самостоятелен обект с 

идентификатор 57649.503.2130.1.5 по кадастрална карта на гр.Попово собственост на 

Общината по АОС 51/20.11.96г. и 792/12.02.03г. с „Център за чужди езици и 

мениджмънт“ООД с ЕИК 824125397 със седалище и адрес на управление гр.Плевен, 

ул.„Дойран“№63 представлявано от управителя Цветозар Иванов Маринов, като 

помещението се използва за образователна дейност.  

       3.Договорът да се сключи със срок до 21.09.2024г. при месечна наемна цена …. Лева. 

 
 
Мариян Маринов – общинска администрация 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, накрая не е написана цената, тъй 

като вие може да вземете решение и да е по висока. Значи това, което ние сме написали в 



 

 

докладната е цената за наем на офиси и помещения, която е 3,50 без ДДС, но ОбС може да 

вземе решение за по висока цена, затова не сме написали цената в решението.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Ама ние трябва да имаме нещо  което да обсъждаме, 3.50 като цяло за помещението 

ли? 

Мариян Маринов – общинска администрация 
 Не, 3.50 на квадрат. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, дайте да го сметнем това нещо като предложение. 

Мариян Маринов – общинска администрация 
 Това са 56 лева, то е описано в докладната. На първа страница предложението е 

описано, но като решение понеже миналата сесия го отложихме затова, защото цената не 

беше уточнена. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, ние трябва да имаме предложение за решение, предложението за решение 

на този етап, спазвайки това което имаме като наредба е 56 лева. 

Мариян Маринов – общинска администрация 
 Точно така, без ДДС. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре. Значи да се чете в последното изречение - 3.Договорът да се сключи със 

срок до 21.09.2024г. при месечна наемна цена 56 лева без ДДС. 

 Добре, колеги, това е предложението за решение. Сега от тук насетне давам думата 

за обсъждане, правете предложения за нова наемна цена. Това е основано на нашата 

наредба, която имаме до момента. Г-н Маринов, моля за уточнение на каква база са тези 

3.50 на които стъпваме. 

Мариян Маринов – общинска администрация 
 Така, уважаеми дами и господа общински съветници, миналата сесия ви 

предложихме докладна, която в нашата Наредба не е коригирана и беше 0,30 ст. на 

квадрат за образователни и за социални дейности. След като се прецени, че цената е по 

ниска, на тази сесия ви предлагаме цена на база  офиси и административни помещения, 

като основанието пак е, понеже става въпрос за образователна дейност да се отдаде без 

търг или без конкурс, но вие можете сами да предложите и да вземете решения за цената. 

Тя може да не е 3,50, но това е максималната начална цена в нашата Наредба на база на 

която се провеждат в момента търгове за наем на офиси и на административни 

помещения. Предлагаме го това нещо на вашето внимание, защото учебната година за 

изучаване на учебни езици, на чужди езици, върви успоредно с учебната година на децата 

и те учат чужди езици тогава, когато са на училище. Не учат през лятото или през зимната 

ваканция и с цел да не възпрепятстваме образователния процес ви предлагаме тази цена 

или цена, която вие решите, защото една актуализация на наредбата ще отнеме няколко 

месеца, много добре го знаете това нещо. Касае обява на сайтове, време за коментари, за 

възражения и ще влезе следващата година, докато стане факт промяна на наредбата. 

Затова ви предлагаме тази цена, която е принципна цена, която вие може да решите да 

бъде друга и вече въпрос на преценка е , ако вие вземете по висока цена или тази, която 

ние ви предлагаме, дали пък от своя страна фирмата, която се занимава с тази дейност ще 

се съгласи да сключи договора на тази цена. Това е вече друг въпрос, който ние тук не 

можем да отговорим. Та това е, което ние пак от наредбата ви предлагаме като една 

базисна цена и вече ваше право е да вземете решение това ли ще е цената или да е по 

висока, като според мен можеше още миналата сесия да вземете решение, че примерно 

няма да е 0.30 стотинки, а ще е 3лв. и въпроса да приключи. Да не отлагаме с месеци във 

времето решението на този въпрос. И пак ви казвам става дума за нашите деца, които се 

обучават там. Благодаря ви. Ако нещо друго има ще ви отговоря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря ви. Имате думата колеги, г-жа Габровска има думата. 



 

 

Петранка Габровска – общински съветник 
 Аз искам да попитам децата, които посещават тези центрове, примерно децата 

проявяват най-много интерес към изучаване на езиците. Едно дете на месец плаща над 35-

40 лв. месечна такса. 50 лв. вдигнаха. Децата са много. Аз мисля, че този наем за това 

отношение, просто е много малък, защото имаме по колко стотици деца и плащат по 40-50 

лв. на месец. Това искам само да кажа.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Аз не чух предложение, г-жо Габровска. Това е коментар. Предложение по 

отношение на темата имате ли? 

Петранка Габровска – общински съветник 
 Аз направих коментар, защото не мога да предложа точно какво, защото то е много 

относително в това отношение. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Ама това трябва да се има в предвид също, когато коментирате, защото… 

Петранка Габровска – общински съветник 
 Е относително. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Аа така, това е относително. 

Петранка Габровска – общински съветник 
 И от помещението и от броя примерно, евентуално този човек каква дейност, 

защото аз ви казах сега в момента е бум за езици, бум за рисуване, дизайнерство. За 

съжаление към всички наши останали колективи, да речем в „Северняче“, в танцовите там 

има един отлив, те там могат да ходят и да не, защото там таксата е 9-10 лв. Докато тук 

таксата е такава, че дори и родителите си ги водят и си ги връщат, което има разбира се 

право на всичко. За това казах, че е относително – каква е залата, какво е посещението, не 

знам. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Теория на относителността се отнася по принцип към друга наука. Към физиката. 

Петранка Габровска – общински съветник 
 Да. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 За това, ние в момента от нас се иска да вземе решение. Вие направихте коментар, 

ако направите и предложение, защото това, което се случва в момента сега – незнам как е, 

ама не е така, не ни устройва нас за решението. Направете предложение, за да мога да го 

подложа на гласуване. Имайте предвид, че ние в момента не търсим ефект, според мен от 

увеличаване, от някаква печалба тук да търсим. Ние търсим, ефекта, който трябва да 

получим е да има възможност децата ни да се образоват, като Общината от това не губи, 

не е задължително да печели, но не губи. Така че тази в относителност трябва да направим 

предложение за решение. 

Десислава Игнатова – общински съветник 
 Аз имам един въпрос, г-н председател. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Заповядайте. 

Десислава Игнатова – общински съветник 
 Въпроса ми е за договора, който е сключен за срок от десет години и за останалите 

две помещения, цената на квадратен метър каква е? Пак ли е 0.30 стотинки? 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Значи отговора ви е да, 0.30 стотинки е такава е била, когато сме сключвали по 

Наредба, когато е сключван договора. От нас зависи и е ангажимент на общината, на 

администрацията да я поправи, защото всъщност инфлацията изяжда тези цени и е 

необходимо да бъдат актуализирани. То пак от нас зависи. Ето в момента сега например 

предложението е десетократно, дори дванадесет пъти, което пак е нищо. Добре, слушам 

други коментари. Заповядайте. 



 

 

Венета Колева – общински съветник 
 Благодаря, г-н председател. Аз считам, че на предходната сесия отложихме да 

вземем решение и след като сега ни се предоставя такова предложение от страна на ОбС 

да вземем, че това увеличение е достатъчно повишено за наема на квадратен метър и 

както каза и г-н Георгиев, от това Общината не иска да печели. Значи аз считам, че при 

тази инфлация щом имаме деца, които да учат, нека да не завишаваме наемите, за да не 

утежняваме бюджета на родителите, защото това е с образователна цел и подкрепям 

проекта за решение, така както го подкрепихме и от комисията. Благодаря.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря ви г-жо Колева, Г-жо Расимова заповядайте. 

Емел Расимова – общински съветник  
 Г-н председател, в продължение на това, което каза г-жа Колева, защо тогава тази 

частна фирма, образователна, защо не намали таксите на нашите деца? Това са нашите 

деца, на Община Попово, 70 лв. такса на месец, говоря на изуст, преди две години беше 50 

лева. Благодаря ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Тодоров, заповядайте. 

Тодор Тодоров – общински съветник 
 Значи аз нямам нищо против даже и цената да бъде по ниска, въпроса е в принципа. 

И аз сега искам да направя коментар за общинската Наредба. Тя е твърде изостанала от 

новите законови положения и трябва да се направи по най бързия начин корекция на тази 

общинска Наредба. Какво имам аз сега предвид за този случай. Казвате, че е за 

образователна цел. Вие знаете ли, че има учители по чужди езици, които си наемат 

апартаменти, плащат на частно наем и обучават също деца. Това не е ли не коректно към 

тези учители, които работят по този начин, като ние отдаваме и си казваме цена на 

някаква друга фирма, която генерира приходи. Това е търговско дружество. Не е толкова 

образование, за което ние говорим, което е безплатно. Аз мисля, че е редно всеки един 

офис да се дава под наем, когато бъде минат през лицензиран оценител за наем, който има 

необходимите основания да даде цена и тази цена да бъде начална тръжна и да се обяви 

пак за образователна цел, че това помещение се дава само за фирми, които се занимават с 

образователна дейност. Може да се явят други кандидати, които също преподават чужди 

езици и те също да имат желание да наемат това помещение. Аз мисля, че това е не 

коректно към нашите фирми в Попово, които също се занимават с такава образователна 

дейност. Нямам нищо против, след като Наредбата е такава и учебната година е започнала 

сега да вземем решение и да дадем тази стая под наем. Но по принцип мисля, че трябва да 

се коригира Наредбата и нещата да бъдат сложени по малко по коректен начин. Благодаря 

ви.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря, г-н Тодоров. Аз не разбрах в случая вие нямате друго предложение, 

направихте коментар, съгласен сте и поддържате това решение към този момент. Защото 

аз все пак се концентрирам върху това. Ние трябва да вземем решение. Със сигурност има 

доста коментари, които могат да се направят по отношение отдаването на такива 

помещения, по отношение на цените, актуализация на Наредбата определено е 

необходима, но ние в случая конкретно трябва да вземем някакво решение, защото да го 

отложим втори път немисля, че е правилно при условие, че върви учебния процес така или 

иначе. 

Тодор Тодоров – общински съветник 
 Просто исках да кажа, че в условията на пазарна икономика най реалната цена, 

когато се пусне едно помещение или каквото и да е то, на търг. Мисля, че това сме го 

взели като решение в ОбС и трябва да го приложим и в тази насока. Благодаря ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Ето, предложение от вносителя, да го сложим не до 2024та, да го сложим само за 

една година, тъй като е започнал учебния процес. До тогава ще променим Наредбата и ще 



 

 

го пуснем на търг. Ок? Добре. Това е предложение от вносителя, аз  го коригирам и ще ви 

го предоставя за гласуване, значи договора да се сключи със срок до 21.09.2023г. да се 

чете в предложението, с начална месечна цена 56 лв. без ДДС, каквото е предложението 

на вносителя към този момент. 

 Така, има ли други коментари? Заповядайте. 

Найден Иванов – общински съветник 
 По – добре да не пипаме предложението за решение по простата причина, че те 

имат 10 годишен договор до 24та. Явно се е появила някаква необходимост и искат да 

наемат още едно помещение от 16 квадрата. По принцип за тези 16 кв. даже не виждам 

ние за какво спорим и за какво говорим. Когато става въпрос за Наредбата естествено, че 

трябва да има корекция в цените, така че аз виждам, че по добрия вариант е да бъде 

21.09.2024г., когато им изтича и договора. Те другите 116кв. те ще ги владеят, те ги 

владеят, те имат договор. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Има логика и в това, което казахте. Така, добре. Разгоряха се дискусии. Г-н 

Маринов иска да каже нещо. Заповядай. 

Мариян Маринов – общинска администрация 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми г-н Тодоров, Наредбата 

на базата на която ние приемаме тези решения е във връзка с нормативно регламентирани 

неща в ЗОС. Самия закон ни дава правното основание по този начин да отдаваме имоти 

общинска собственост, когато дейността е образователна или социална. Ако някой от вас 

може да каже, че изучаването на чужди езици от децата ни не е образователна дейност, 

ами извинявайте. Така, по отношение на вашето искане за отдаване под наем чрез търг, 

ами аз не си спомням някоя друга фирма, организация, която се занимава с обучаване на 

чужди езици да е проявила интерес и желание към Общината да им предоставим 

помещение. Няма такава. Ако се появи естествено, че ще разгледаме тяхната инициатива и 

предложение, което имат спрямо нас. Но в случая е само съответното юридическо лице 

предмета на, който днес обсъждаме. Така че нищо незаконно не е направено от 

администрацията. Всичко е направено във връзка със спазване изискванията на ЗОС и ако 

вие като държавен служител работите на основание на закона за държавната собственост, 

ние си работим по наши нормативни бази, които стриктно спазваме. Благодаря ви.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Маринов, виждам, че се разгорещихте, но ние не говорим за незаконност, а по 

скоро за целесъобразност може би. Но пък сте прав, че ако има интерес от друга фирма, 

ние не сме отказали на друг фирма, аз също нямам информация да сме отказали на фирма, 

която е искала помещение и ние да сме им отказали. Добре. Хайде да се концентрираме по 

конкретното решение. Едното предложение беше да си остане такова предложение. Ако  

д-р Веселинов поддържа неговото становище да бъде до 23та год. аз съм длъжен да 

поставя и двете на гласуване. Д-р Веселинов поддържате ли това за 23та година? 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Има логика да е до 2024та година. Те за това са го внесли 24та, но ако продължават 

съветниците да спорят? 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, аз наистина.. 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Аз съм готов да го изтегля. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Не, не, няма смисъл да го изтегляме. Един път  го оттеглихме. Явно има 

недоразумение. 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Да изтегля до 23та. 

 
 



 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Ааа, да бъде 2023та г. Добре колеги, съгласни ли сме да решим проблема към този 

момент, макар и временно, за да си останат ползвателите в този вариант и между 

временно да работим върху промяна на Наредбата като виждам, че има различни начини 

за подход към отдаването под наем. Може да го направим и по различен начин, да бъде на 

принципа на състезателно наддаването, ценово, макар и да бъде задължително за 

образователни дейности. Тук образователни дейности пак е малко относително като 

понятие. 

Тодор Тодоров – общински съветник 
 Образователна дейност при плащане на такива такси мисля, че е чисто търговска 

дейност.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, ясно. Сега да се съсредоточим върху нещото, което можем да гласуваме. 

Добре, остават си две предложения. Предложението първото е до, за срока, единствено 

срока се различава. Първия срок е до 21.09.2023 год., въпреки че то беше внесено 24та 

година, така че аз първо ще подложа на гласуване 2024та година, след това от вносителя 

беше предложено 2023та година да бъде срока на договора.  

 Така че подлагам на гласуване това решение, което ви предложих, като цената е 56 

лв. без ДДС. Има ли друго предложение? Не чух друго предложение за цена? Добре, значи 

друго предложение за цена няма. В такъв случай единственото, по което с различават 

двете решения е срока. Първия срок е до 2024 година, който е съгласен договора да 

приключи до 21.09.2024 год., моля да гласува: 

 

ЗА    -   16 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     9 
 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Няма смисъл да подлагам, но въпреки това ще го подложа второто. Който е ЗА да 

бъде до 21.09.2023 год., моля да гласува, гласуваме ЗА в момента: 

 
ЗА    -     9 

   ПРОТИВ   -      1  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    14 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Един липсва. Излезе ли? Значи така излизат. Така със: 

 
ЗА    -   16 

   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     9 
 

Предложението за решение, в което договора се сключва до 21.09.2024 год. с начална 

месечна наемна цена 56 лв без ДДС става във сила. То е валидно. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Това, което коментирахме си остава на дневен ред, по отношение на промяната на 

Наредбата, по отношение на подхода, при който ще бъдат отдавани от тук на сетне 

помещенията, свързани с образование и социална политика. Моля ви, трябва да се има 

предвид от администрацията, когато подхождат при промяната на Наредбата да има 

различни подходи може би. Да има начин, да не е само безвъзмездно и еднократно. 

Поименно ли трябва да се гласува? Добре, в такъв случай гласуваме предложението за 



 

 

решение ПОИМЕННО като цяло. Да го зачитам ли още веднъж или няма смисъл? Така, 

гласуваме ПОИМЕННО: 

 
 
Гласуваме  ПОИМЕННО: 
 
1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 
2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 
3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 
4. Венетка Иванова Колева   ЗА 
5. Георги Петров Георгиев   ЗА 
6. Горан Иванов Цветков   ЗА 
7. Денис Николаев Юлиянов  ОТСЪСТВА 
8. Десислава Иванова Игнатова  ВЪЖДЪРЖАЛ СЕ 
9. Димитър Иванов Тодоров  ОТСЪСТВА 
10. Димитър Кънев Димитров  ОТСЪСТВА 
11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
12. Драгомир Анастасов Петров  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
13. Емел Мустафова Расимова  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 
15. Ксения Василева Павлова  ЗА 
16. Леман Зейнунова Мюмюнова  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
17. Мариян Венциславов Бодев  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
18. Найден Иванов Иванов   ЗА 
19. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
20. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
21. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
22. Румен Добрев Димитров   ЗА 
23. Румен Стойчев Русев   ЗА 
24. Севда Лазарова Ерменкова  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
25. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 
26. Тодор Стефанов Тодоров   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
27. Фатиме Алишева Реванска  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
29. Христо Иванов Дюкенджиев  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 

 
 
 

ЗА    -   17 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     9 
 
 
 
Решението се приема !  

 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

 
 



 

 

 
 
РЕШЕНИЕ № 349 

 
 
На основание  чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 14, ал. 1 и ал. 6 от ЗОС, чл. 6, ал. 5, чл. 18, ал. 

1, ал. 3 и ал. 5 от НРПУРОИ  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският 
съвет 

 
 

РЕШИ 
 

      1.Допълва Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост в община Попово за  2022г  

       -  раздел ІІІ, т.А с:  

         Помещение №7 с площ 16кв.м. в Самостоятелен обект с ид. 57649.503.2130.1.5 по 

кадастрална карта на гр.Попово     

       2.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за отдаване под наем без търг или 

конкурс на помещение №7 с площ 16 кв.м. находящо се на втори етаж в сграда с 

административен адрес пл.„Ал.Стамболийски”№2, гр.Попово - самостоятелен обект с 

идентификатор 57649.503.2130.1.5 по кадастрална карта на гр.Попово собственост на 

Общината по АОС 51/20.11.96г. и 792/12.02.03г. с „Център за чужди езици и 

мениджмънт“ООД с ЕИК 824125397 със седалище и адрес на управление гр.Плевен, 

ул.„Дойран“№63 представлявано от управителя Цветозар Иванов Маринов, като 

помещението се използва за образователна дейност.  

       3.Договорът да се сключи със срок до 21.09.2024г. при месечна наемна цена 56 лева 

без ДДС 

         
 
Преминаваме по четвърта точка от Дневния ред:  
4.Кандидатстване на община попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по  Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от  Мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за 
развитие на селските райони 2014 – 2020 г 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Становища: ПК „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен 

ред и граждански права”, ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси”, ПК 

„Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка 

Колева. 

Венетка Колева – общински съветник 
 Благодаря, г-н Георгиев, нашата комисия единодушно с пет гласа ЗА подкрепяме 

проекта за решение. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 

данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 

 
 



 

 

Хасан Хасан – общински съветник 
 Благодаря. Решението на нашата комисия е с 4 гласа ЗА, подкрепяме проекто 

решението. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 

Найден Иванов – общински съветник 
Благодаря. Уважаеми колеги, нашата комисия с 5 гласа ЗА, предлагаме да 

подкрепите предложението за решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Предложението за решение има следния вид:  
 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, чл. 17, ал. 1,т. 6  и т. 

10 и чл. 20 от ЗМСМА, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

 

1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по подмярка 7.2. „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“, от  Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с 

проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1128”, на обща 

стойност до 1 500 000 евро,  без ДДС; 

 

2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на „План за 

интегрирано развитие на община Попово” за периода 2021-2027 г.  

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Имате ли въпроси, колеги? От моя страна пожелание е да има повече такива точки 

да гласуваме. Незнам дали ще се случи. Въпроси? Имаме ли? Ако няма, гласуването е 

Явно. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 

 

 Гласуваме ЗА: 
 
 

ЗА        -           26 
    ПРОТИВ       -       0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 
 
Решението се приема ! 
 

 



 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
 

РЕШЕНИЕ № 350 
 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, чл. 17, ал. 1,т. 6  и т. 

10 и чл. 20 от ЗМСМА, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

 

1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по подмярка 7.2. „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура“, от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“, от  Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с 

проект: „Реконструкция и рехабилитация на общински път TGV 1128”, на обща 

стойност до 1 500 000 евро,  без ДДС; 

 

2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на „План за 

интегрирано развитие на община Попово” за периода 2021-2027 г.  

 
 
Преминаваме към пета четвърта от Дневния ред 
5.Кандидатстване на Община Попово по процедура чреа директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001- „Топъл обяд“, по Програмата 
за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Становища: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”, ПК „Финанси, 

бюджет, местни данъци и такси” 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на  председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда 

и социална политика“ д-р Румен Русев:  

Румен Русев – общински съветник 
Благодаря, г-н председател. Нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя предложението 

за решение. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 

данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 

Хасан Хасан – общински съветник 
 Благодаря. Решението на нашата комисия е с 4 гласа ЗА, подкрепяме проекто 

решението. Благодаря Ви. 
 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Проекта за решение по тази точка има следния вид: 



 

 

 
На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т.6 и т. 7 и 

чл. 20 от ЗМСМА, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

 

1. Дава съгласие Община Попово да кандидатства с проектно предложение по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“, по Програмата за храни и основно 

материално подпомагане 2021-2027 г.  

2. Дава съгласие да се реализират дейностите по предоставяне на услугата „Топъл 

обяд“ като местни дейности, съгласно §1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за публичните финанси. 

3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК се допуска предварително изпълнение на 

настоящото решение от деня на приемането му. 

 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Който чу предложението за решение, може да коментира. Имате думата. Като 

гледам колко задълбочено си говорите по между си, предполагам, че коментирате 

решението. Така че с удоволствие ви бихме чули тук всички. Има ли желаещи? Невиждам. 

Явно по между си коментарите са по интересни. Добре, в такъв случай преминаваме към 

гласуване. Нещо важно е да предоставим на хората топъл обяд, цената не ни 

удовлетворява на наема, ама трябваше да се вземе някакво решение, така че продължаваме 

напред. 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, по отношение на 

това предложение, моля да гласува, гласуваме за. 

 
 
Гласуваме  ЗА: 
 

  
 

ЗА        -           26 
    ПРОТИВ       -       0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 
 

 
  

Решението се приема! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 351 

 
 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т.6 и т. 7 и 

чл. 20 от ЗМСМА, Общинският съвет 
 



 

 

 

РЕШИ 
 

 

1. Дава съгласие Община Попово да кандидатства с проектно предложение по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR003-1.001 – „Топъл обяд“, по Програмата за храни и основно 

материално подпомагане 2021-2027 г.  

2. Дава съгласие да се реализират дейностите по предоставяне на услугата „Топъл 

обяд“ като местни дейности, съгласно §1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за публичните финанси. 

3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК се допуска предварително изпълнение на 

настоящото решение от деня на приемането му. 

 

 
 

  

 Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред.  
6.Kандидатстване на Oбщина Попово по целева програма „Патронажна мобилност 
за доставка на топъл обяд“ 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”, ПК „Финанси, 

бюджет, местни данъци и такси” 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на  председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда 

и социална политика“ д-р Румен Русев:  

Румен Русев – общински съветник 
Благодаря. Нашата комисия с 4 гласа ЗА нашата комисия подкрепя предложението 

за решение. Благодаря ви.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 

данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 

Хасан Хасан – общински съветник 
 Благодаря. Решението на нашата комисия е с 4 гласа ЗА, подкрепяме проекто 

решението. Благодаря Ви. 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре, благодаря. Така, проекта  за решение  по тази точка има следния вид: 

 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

1. Общински съвет – Попово дава съгласие Община Попово да кандидатства с 

проектно предложение по процедура на фонд «Социална закрила» по Целева 

програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, на стойност до 

36 000 лева с ДДС. 



 

 

2. Общински съвет – Попово дава съгласие за осигуряване на минимум 10% 

съфинансиране от общинския бюджет и заплащане на цялата стойност при 

доставката на  нов, неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на 

Домашен социален патронаж. 

 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Коментари има ли? Няма. Добре, който е съгласен с така направеното 

предложение,  моля да гласува. 

 

 

ГЛАСУВАМЕ         ЗА: 
  

 
ЗА        -           26 

    ПРОТИВ       -       0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 
Решението се приема ! 
 

 
 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
   

 
РЕШЕНИЕ № 352 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

1. Общински съвет – Попово дава съгласие Община Попово да кандидатства с 

проектно предложение по процедура на фонд «Социална закрила» по Целева 

програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, на стойност до 

36 000 лева с ДДС. 

2. Общински съвет – Попово дава съгласие за осигуряване на минимум 10% 

съфинансиране от общинския бюджет и заплащане на цялата стойност при 

доставката на  нов, неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на 

Домашен социален патронаж. 

 

 

 
 



 

 

Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред. 
7. Одобряване на списък с кандидати за получаване на финансово подпомагане на 
брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми и определяне на 
отпуснатите суми 
Вносител: Стоян Попвеличков – председател на Комисия на Общински съвет – Попово по 

чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с 

репродуктивни проблеми на територията на община Попово 
 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Тук няма комисии. Основанието за решение е: 

 
На основание  чл. 18, ал. 2 от Правилника за финансово подпомагане на брачни и 

извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на община, Общинският 
съвет 

 
 

РЕШИ 
 

 

 I. Одобрява списък с одобрените кандидати за получаване на финансово 

подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми и съответно 

размер на отпуснатата сума, както следва: 

1. Кандидат по Заявление с вх. №94Г-1222-1/19.07.2022 г. – 1500 ( хиляда и 

петстотин) лева. 

 

II. Възлага на Кмета на община Попово да издаде заповед за изплащане на горепосочената 

сума. 

III. Одобрената в т. I сума да бъде използвана за медицински процедури, манипулации, 

операции и др. свързани с асистираната репродукция процедури, които не са финансирани 

от НЗОК/МЗ 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Имате ли въпроси? Тук е чисто техническа, комисията е разгледала, преценила, че 

кандидата е подходящ за финансиране, от нас се иска само да одобрим юридически тази 

възможност. Така че, който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля 

да гласува. 

 

 

ГЛАСУВАМЕ         ЗА: 
  

 
ЗА        -           24 

    ПРОТИВ       -       0 
    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 
Решението се приема ! 
 

 



 

 

 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
    

РЕШЕНИЕ № 353 
 

На основание  чл. 18, ал. 2 от Правилника за финансово подпомагане на брачни и 

извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на община, Общинският 
съвет 

 
 

РЕШИ 
 

 

 I. Одобрява списък с одобрените кандидати за получаване на финансово 

подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми и съответно 

размер на отпуснатата сума, както следва: 

1. Кандидат по Заявление с вх. №94Г-1222-1/19.07.2022 г. – 1500 ( хиляда и 

петстотин) лева. 

 

II. Възлага на Кмета на община Попово да издаде заповед за изплащане на горепосочената 

сума. 

III. Одобрената в т. I сума да бъде използвана за медицински процедури, манипулации, 

операции и др. свързани с асистираната репродукция процедури, които не са финансирани 

от НЗОК/МЗ 

 
 
Преминаваме към работа по осма  точка от Дневния ред.  
8.Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии на 
Община Попово през 2022 г. и одобрение на начина на ползване на дървесина от 
общински горски територии от годишен план за 2021г. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Следва извънредната точка, която беше внесена. Тук становища няма. Илияне, нещо 

трябва ли да кажеш допълнително специално по точката? Някакви разяснения все пак.  

Илиян Илиев – общинска администрация 
Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински съветници, 

уважаеми г-н Кмете, във връзка с докладната действахме бързичко. Вчера постъпи 

писмото от Черни Лом, от ДЛС Черни Лом, искат две насаждения и по точно 407мите 

отдели и подотдели, това са на Зараево да се включат в годишния план. Основанието, 

което са посочили в обяснителната записка е за задоволяване на местното население с 

дърва. И ви моля да гласувате ЗА потвърждаване на горско стопанския план. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 В смисъл, това решава проблема на всички, които са подали заявления за дърва и 

до сега нямаше от къде да им бъдат осигурени, нищо че сектора е само в Зараево за сеч. 

Това ще задоволи всички потребления по селата списъците, които са направени в 

населените места, нали така? 

Илиян Илиев – общинска администрация 
 Едва ли? За Тръстика сме подготвили отдел сто и седемдесети, подготвили сме с 

ДЛС, където местното население само ще си добива дървесината от отдел 170 б, става 



 

 

въпрос за Еленово и Тръстика. Тъй като ДЛС явно изпитват затруднения с добива на 

дървесината и затова се предвижда това, то и в закона е предвидено. Дава възможност 

хората сами да си добиват дървесина. 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 А това за тази цел наше решение ще трябва ли на ново да се прави и ще чакаме ли 

до другата сесия да се прави такова решение? 

Илиян Илиев – общинска администрация 
 Не. Не е необходимо.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Важно е, защото все пак зимата чука на вратата ни и трябва да имаме готовност. 

Илиян Илиев – общинска администрация 
 Това са два подотдела, които увеличават обема на дървесината. Това са го 

предложили от Черни Лом, защото реално това трябва да се маркира, да се документира, 

доста е работата, не е малко. Това са го предвидили и предполагам, че част от населението 

ще успее да се задоволи, защото това са двете села Еленово и Тръстика и Захари 

Стояново, където не са вземали в момента никакви дърва. Абсолютно никакви.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре. Имаме ли въпроси? Всъщност да прочета проекта за решение. Моля? 

Неразбрах, г-жо Расимова? Понеже коментирате на висок глас, затова смятам, че е нещо 

по докладната. Които са платили и не им е докарано? Г-н Илиев, за Ковачевец как стои 

въпроса? 

Илиян Илиев – общинска администрация 
 Справката не е пред мен, но мога да ви кажа по памет, че за Ковачевец имаше 

заявени 108 кубика дърва. Това е по списък от кмета, които 108 пространствени кубични 

метра, а в същото време им бяха фактурирани 70 кубика. Предната седмица бяхме на 

среща с ръководството на ДЛС. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Витанов, много моля изслушваме г-м Илиев, нека чуе всички. 

Илиян Илиев – общинска администрация 
 Всяко едно домакинство от Община Попово се договорихме с ръководството да 

получат поне по десет кубика дърва за огрев за отоплителния сезон. Не както до сега по 

пет.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 А за Дриново, въобще хубаво е да направим една такава справка за всяко едно 

землище, защото това е аз и на вас казах, това е проблем, който стои пред населението и е 

хубаво да имат информация, включително и кметовете, какво се случва и ако е 

необходимо нещо, виждам че действа администрацията, но въпреки това, ако е 

необходимо някакво решение. Дори за спешен порядък, от нас зависи да го направим, 

защото явно това е сериозен проблем. Виждате и че в другите населени места и по 

големите градове, те обмислят как да се топлят на ток. При нас на ток няма как да стане, 

за сметка на това имаме решение с дърва и трябва да го направим и то колкото зависи от 

нас да направим всякакви усилия да осигурим отопление през зимата на населението.  

Илиян Илиев – общинска администрация 
 За Дриново, ако позволите да ви кажа са заявили 445 кубика по списъци, до края на 

идната седмица ще бъдат фактурирани тези 445 кубика.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Отново по пет кубика само, ограничение има във връзка с количеството. Има 

напрежение тук. Аз усещам и знам и не знам какво можем да направим по въпроса, но има 

напрежение. Основния проблем е, че не им стигат хора за сеч и затова, не толкова, че няма 

дървесина, а няма хора, които да я добият, за да може да бъде продадена. Явно това е 

проблема. Сега до колко ще може да бъде решен и да продължава да бъде решаван във 



 

 

времето. От Захари Стояново да идат незнам къде или от Еленово да идат в Зараево няма 

как да стане.  

 Така, колеги, г-н Тодоров има въпрос. Заповядайте. 

Тодор Тодоров – общински съветник 
 Ами тя докладната понеже влезе в последния момент не сме подготвени много. 

При този самодобив на дърва, това не е ли опасно? В смисъл някой сам да си добива дърва 

от гората, ако стане някоя бела там, кой отговаря? 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 От панти века така сме го правили, затвориха тука последните години, сега ни 

дават възможност, никой не задължаваме. Който може. 

Тодор Тодоров – общински съветник 
 А, добре. Защото да не стане после ние да сме виновни. 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Прави се отделен списък и по този списък се дава на горското и се пуска в отдела. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Тодоров, това е някакво решение на проблема, защото няма хора. Избягаха 

хората, които добиваха, имаше по едно време, той г-н Дюкенджиев знае, имаше хора, но 

сега в момента не можеш да намериш кой да добива дървесина, да кубицира и да я 

предоставя на населението. Еми, не искат, незнам поради каква причина. Или не е изгодно 

или нещо не се случва. 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Идват от Омуртаг, Антоново, разни палатки разпъват, условията им за живот не са 

добри. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така. Добре, колеги, прочитам проекта за решение. Ще продължим, ако има 

коментари естествено, сега зачитам проекта за решение. Основанията са много, така че ще 

помоля за търпение. 

 

На основание  чл.21, ал. 1, т.23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 7, ал.2 и ал.4, 

чл. 5, ал.1 и чл.5, ал.3  от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползване на 

дървесина и недървесни горски продукти и чл.11, ал. 8 от Договора № Д-22-515/10.08.22 г. 

за управление на горски територии, собственост на Община Попово , Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

1. Одобрява  Годишен план за ползване на дървесина от гори собственост на 

Община Попово за 2022 г. съгл. приложение № 1, неразделна част от 

настоящото решение.  
2. Одобрява начина на ползване на дървесина от земи и гори от общинските 

горски територии през 2022г. както следва – чрез продажба на стояща 

дървесина на корен или чрез добив и продажба на добита дървесина.  
 

Приложение: 

1. Годишен план за ползване на дървесина от гори собственост на Община Попово за 2022 

г. 

2. Писмо с вх. № 30-159-47/25.10.22 г. от Директора на ТП ДЛС "Черни Лом", гр. Попово 
3. Опис на насажденията от годишен план за 2022 г., собственост на Община Попово в 

териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС "Черни Лом" гр. Попово; 

4. Обяснителна записка на Директора на ТП ДЛС "Черни Лом", гр. Попово към Годишен 

план за ползване на дървесина от гори собственост на Община Попово за 2022 г. 



 

 

 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Има ли други въпроси? Ако няма, тук юристите да ми помогнат, явно ли е 

гласуването? След всички тези точки има ли нужда от поименно гласуване? 

Пламен Русев – общинска администрация 
 Гласуването по тази точка е явно. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Явно, добре, благодаря. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува, 

гласуваме ЗА: 

 
 
Гласуваме  ЗА: 
 
 

ЗА    -   26 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
Решението се приема !  

 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

 
 
РЕШЕНИЕ № 354 

 
 
На основание  чл.21, ал. 1, т.23 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във вр. с чл. 7, ал.2 и ал.4, 

чл. 5, ал.1 и чл.5, ал.3  от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползване на 

дървесина и недървесни горски продукти и чл.11, ал. 8 от Договора № Д-22-515/10.08.22 г. 

за управление на горски територии, собственост на Община Попово , Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

1. Одобрява  Годишен план за ползване на дървесина от гори собственост на 

Община Попово за 2022 г. съгл. приложение № 1, неразделна част от 

настоящото решение.  
2. Одобрява начина на ползване на дървесина от земи и гори от общинските 

горски територии през 2022г. както следва – чрез продажба на стояща 

дървесина на корен или чрез добив и продажба на добита дървесина.  
 

Приложение: 

1. Годишен план за ползване на дървесина от гори собственост на Община Попово за 2022 

г. 



 

 

2. Писмо с вх. № 30-159-47/25.10.22 г. от Директора на ТП ДЛС "Черни Лом", гр. Попово 
3. Опис на насажденията от годишен план за 2022 г., собственост на Община Попово в 

териториалния обхват на дейност на ТП ДЛС "Черни Лом" гр. Попово; 

4. Обяснителна записка на Директора на ТП ДЛС "Черни Лом", гр. Попово към Годишен 

план за ползване на дървесина от гори собственост на Община Попово за 2022 г. 
 

 
 
Преминаваме към работа по девета  точка от Дневния ред.  
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Няма постъпили писмени такива до този момент. Всъщност има до мен лично, аз 

съм им отговорил. Става дума за няколко питания за финансова помощ, на която в 

следствие на нашето решение на предната сесия, че се изчерпа лимита, аз съм им 

отговорил, че към този момент нямаме възможност. Явно след като са подали заявления в 

деловодството са им казали, че няма да им бъде изплатено. Имам питане директно до мен, 

две или три са конкретни. Отговорил съм им, че нямаме лимит, докато не гласуваме новия 

бюджет няма да има такава финансова помощ за съжаление. Нямаме възможност. Така,   

г-н Тодоров, заповядайте. 

Тодор Тодоров – общински съветник 
 Аз имам един въпрос. Просто въпросите са и от граждани. Замерва ли се въздуха в 

общината, особено над вечер се усещат някакви остри миризми, нещо гори ли се от някого 

и въобще имаме ли някаква такава сводка за измервания, дали това е допустимо или не да 

е такава ситуацията на въздуха? 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря за въпроса. Невиждам екологията. Заповядайте, д-р Веселинов 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Г-н Тодоров, то аз най – много страдам, защото съм най – близко там, нали? И 

знаете ли какъв номер правят? През деня като викна и замерват, всичко е спокойно. Само 

нощно време горят. Ама не мога да разбера парцали ли, денкове от някъде, отпадъци? Ще 

трябва да влезем с полиция за да разбера. Да, така е, тук от няколко дни – то е страшен 

смрад. Като ги питаш – не е вярно, не горят. И аз за това сега не искам и не мога да кажа. 

Нали трябва да се докаже. РИОСВ трябва да ги викна нощно време да замерят. Те 

замерват, но през деня, когато няма миризма. Ще се оправи ситуацията. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така, колеги, други въпроси? Да, заповядайте. 

Андрей Петков – общински съветник 
 Какво става с изграждането на фонтана? Влизаме в зимните месеци и не виждам 

каква техника ще влезе да почиства площада? 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Отговарям веднага. Този фонтан ще го правим 3 години. Той е Национален обект. 

Оказа се проблем. Проблема тръгна от проекта и от документацията. Значи тези, които са 

правили проекта – проектантите, а пък и нашите от ТСУ-то после при проверка, понеже е 

много специфично. Пуснахме го и започна ходене по мъките. Преработка на техническата 

част, апаратура, оборудване, внос и т.н. Добре, че се съгласиха едни варненци, които да 

помагат и работят в момента и те поставят апаратурата, един инж. Валентин Димов, с него 

сме се договорили. Имахме проблеми със заварки на метални тръби. В момента е 72 часа 

пробата на тези металните тръби и другата седмица леем подложния бетон и изцяло 

всичкия бетон, който арматурата е тук подготвена. Като сложим подложния бетон вече 

започваме изграждането на кофража и изливане на стените, за да може по разчет зимата да 

излезем от тази траншея и да се вече надгражда на твърдо. А пък и моето мнение е, че 

самата фирма, която кандидатства не си премери лъжицата за устата. Просто нямаха тази 

техническа възможност, капацитет и допълнително с експерти помагаме само и само да го 



 

 

завършим. Друг е въпроса и с финансовата част. Миналия или в началото на този месец 

излезе най – после методиката за процедури, в които при стари проекто сметни 

документации с настъпената им по години 21ва и 22ра инфлация да можем и общината, то 

ще влезе и при вас да коригираме изпълнението, да обхванем финансовата част на това 

изпълнение. Ама то не е само за шадравана, при вас ще влезе актуализация на бюджета 

месец ноември. Там имаме едни искания да минем и болницата от газ на метан, пропан – 

бутан, там са едни 30-40 хил. лева, има там други искания за стерилизатори. Тук може би 

ще вкараме и тази актуализация по методиката на Министерския съвет и за 

строителството на улиците, защото Върбица например си изпълни задължението, обаче 

още по улици не са фактурирали, тъй като и ние не сме готови с отговора за какъв процент 

ще може допълнително да се договорим и да защитят те и да го вкараме в ОбС. Така стои 

и „Пътинжинеринг“ Търговище, които в момента работят малко на куц крак, за съжаление 

по селата изоставаме. В града също след изграждане на двата паркинга, „Пътинжинеринг“ 

трябва да продължат улицата към България, паркинга на общината, цялото това 

пространство. И ние ги забавихме. Но пък и те също чакат актуализация на проекто 

сметните документи. За сега Върбица отново, след като бяха в Аксаково се върнаха, а те 

спечелиха за още 4 улици, уверението им е, че тези улици до средата на ноември в Попово 

ще бъдат готови. Така че си имаме работа с вас по актуализация на бюджета, не само на 

шадравана, а и с инфраструктурата. А пък вие не питахте за това, което гласувахте преди 

за инфраструктура, пътя, ама може би ви е ясно, че е Сеячи. Там сме направили 

обществена поръчка. Има избран изпълнител, против всички законови изисквания. Сега 

като дойде Сметната палата, мен ще ме актуват и ще пишат, че съм нарушил, защото 

нямаме пари, а в София ни искат да имаме избран изпълнител и строително разрешение за 

строителство. Така също важи пътя Дриново от разклона за Разград до Входа на Дриново, 

границата с Разград до Тръстика, от Тръстика до Еленово има избран изпълнител. Той ще 

започне сега да строи. Онзи ден зам. Кмета, тъй като аз отсъствах, Трифон Трифонов със 

счетоводителя разписаха, парите са ни осигурени една втора, милион и петдесет хиляди. 

Догодина ще ни дадат още, но изпълнителя – „Пътинжинеринг“ започва още тази есен да 

прави този път. Браво, ама сигурно пак ще искат актуализация на проекто сметната 

документация. А лошото е, че те одобряват тази проекто сметна документация 

Министерството на строителството, издават методиката и после всичко, което е като 

разлика, дали 15, дали 20 процента или повече въз основа на проекто сметната 

документация остава за сметка на нас. Общините ще даваме парите. Няма отгоре да ни ги 

компенсира никой. Така стои въпроса и със шадравана, ама ще го изкараме. На мен ми 

пораснаха нови нерви с този шадраван, сложил съм си главата в торбата, Горане, не се 

подсмихвай.Да, ама се изхвърлихме за града да направим нещо впечатляващо. В много 

окръжни градове няма такова нещо. Ще го видим после. После ще забравим всички 

лошотии, проблеми и ще с радваме на нещо от обществена полза.  

 Ксения, да знаеш миналия път твоя въпрос. Започна подготовка, имаме може би 

седмица, десет дена от продълбочаване на Поповската река, за да избегнем евентуални 

големи валежи. Всъщност проблема е най много над втория мост и от там ще започнем. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така, Дончо? 

Дончо Дончев – общински съветник 
 Аз имам един въпрос и той е свързан с тревоги на възрастни хора по селата. Става 

дума за деклариране на селските кладенци и по точно в частните дворове. Въпросите са по 

скоро какъв е срока, къде трябва да отидат,  какво трябва да подадат, дали е изтекъл, дали 

не е изтекъл? Как могат да бъдат уведомени и да им се помогне при подаването на тези 

декларации. Сега, аз си спомням във времето назад, две години може би или три, пак 

имаше едно такова решение да се декларират кладенците, след това беше стопирано. 

Срока беше удължен, а сега срока до кога е и може ли по някакъв начин да направим така, 

че да бъдат уведомени и възрастните хора по селата, които не могат да си го декларират 

по електронен път и т.н. 



 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Д-р Веселинов? 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
 Срока мисля, че беше, не мисля, а е до края на ноември. Ама не се хващайте с това 

нещо. Нямате представа аз лично съм ходил да се разправям, понеже имам имот в 

землището на Обзор и там правя такъв кладенец. Нямате си представа какви са 

изискванията и не само, че са изисквания от тук нататък, ако го правиш, режима хваща 

тези кладенци с години назад. Мислите ли, че един възрастен човек първо няма финансови 

възможности, второ няма технически умения да отговори на всичко това. Геодезически 

снимки, вода трябва да отиде и то не къде, а единствено за сега във Франция в 

лицензирана лаборатория. Правят се снимки на дълбочина на кладенеца, те се прилагат 

към документацията. Аз си наех човек да се занимава с този въпрос, специалист, като моя 

кладенец е години назад. Незнам един човек на пенсионна възраст или семейство от къде 

ще вземе финансов ресурс да се оправи. Говорих, от там съм отишъл и в Шумен. Моя 

съвет е трайте си, пък каквото стане. Ми има, така е. Държавата е репресивен орган. В 

случая е така. Едва ли да стане, това няма как да се накарат хората да си узаконят 

кладенците, ако не се измисли някакъв по лек и нормален, както казва д-р Русев режим.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Аз съм сигурен, че всички които имат фирми, които имат фирмени кладенци са 

наясно със ситуацията. Тя е още по утежнена, но мисля че вървят частните по същата 

логика. На всеки един кладенец трябва да има изградено съоражение за мерене на водата, 

във всеки месец се дава ниво, потребление, слага се водомер на помпата. Въобще е дълга и 

широка, това няма кой да го направи в селските региони. Всеки един да го направи, това 

просто не е възможно да се случи на този етап и не вярвам някой да има глобен. Аз също 

съм на мнение, че е по добре да се изчака. Нещо ще се направи. Към момента по добре 

нищо да не се прави. За фирмите между другото това не е валидно, защото фирмите ги 

глобяват. При фирмите глобите са жестоки, започват от 15 хил. лева, ако не се лъжа и 

вървят нагоре, но чак за такива частни стопани едва ли някой нещо ще каже.  

 Така, колеги с това закривам тридесет и петото заседание на ОбС Попово. 
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