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ПРОТОКОЛ    № 36 
 

 

 

Днес, 24.11.2022 г. /четвъртък/  в  залата на ОбС попово в сградата на Община   
Попово се проведе ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО заседание на Общински съвет  – Попово 
мандат 2019 – 2023 г.. 

Заседанието започна в 9.00 часа. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добър ден,  колеги радвам се да видя такава пълна зала, макар и в това мрачно време. 
Колеги, може да започваме. 

Моля за проверка на кворума – 29 общински съветника присъстват на днешното 
заседание. Имаме кворум, можем да вземаме решения, така че откривам ТРИДЕСЕТ И 
ШЕСТОТО заседание на Общински съвет  – Попово мандат 2019 – 2023 г.  

Удоволствие е да обявя, че на заседанието присъства Кмета на общината д-р 
Веселинов, зам. Кмет Милена Божанова, зам. Кмет Трифонов, а също така присъстват и гости, 
които са ученици в осми клас на Професионална гимназия по техника и лека промишленост, 
които са от класа на г-жа Игнатова, доколкото разбирам и са съпроводени от техния 
ръководител Александър Русев. Да ги приветстваме. Радостно е за мен, че млади хора 
проявяват интерес към дейността на ОбС и въобще към управлението и решенията, които се 
вземат свързани с управлението на община Попово.  

 
Колеги, имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 10 точки.  
Няма допълнително постъпили. 
 

Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред: 

 

1.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2022 

год. 

 

2.Приемане на инвестиции, извършени от ВиК ООД, гр. Търговище през 2021 г. в 

активи публична общинска собственост /ПОС/, като част от задължителното 

(минимално) ниво, поети при сключване на Допълнително споразумение № 1, 

подписано на 04.12.2018 г., вл. в сила от 01.01.2019 г., към договор с Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, подписан на 22.04.2016 г., вл. в сила на 01.06.2016 г. 

 

3.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост  /земеделска земя/  2022 год и одобряване на оценки за продажбата им, 

чрез публичен търг. 

 



 
 

4.Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост в община Попово за 2022г. – имоти в регулация и одобряване 

на оценки за продажба на недвижим имот и вещи. 

 

5.Прекратяване на съсобственост в УПИ XVІII от кв.35 по регулационния план на 

гр.Попово, между община Попово и  физически лица, чрез изкупуване частта на 

Общината. 

 

6.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ, кад.№58 от кв.5 по регулационния план 

на с.Баба Тонка, между община Попово и „Ледо 1“ ЕООД,   чрез изкупуване частта 

на Общината. 

 

7.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Процедура BG05SFPR002-2.001  “Грижа в дома”,  по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 година. 

 

8.Предоставяне на Община Попово за безвъзмездно управление на имот-публична 

държавна собственост, представляващ археологическа недвижима културна ценност 

с национално значение – тракийска куполна гробница, находяща се в землището на 

с.Гагово, общ.Попово 

 

9.Утвърждаване на Допълнение на ценоразпис за продажба на дървесина, добита от 

горски територии – собственост на община Попово. 

 

10.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    -   29 

   ПРОТИВ   -     0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

 

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА  

 

Преминаваме към  работа по първа точка от Дневния ред.  

1.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2022 

год. 
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 
 Да, г-н Димитров? 
Димитър Димитров – общински съветник 

 Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет, имам едно предложение, понеже 
решенията са много дълги, просто да зачитате само основанията за по делово протичане, 
защото всички сме запознати с решенията. 



 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Да, добре, ок. Аз го приемам, ако няма никой нищо против мисля, че след като са 
раздадени в писмен вид и няма допълнения към предложението, няма да зачитам като 
цяло. Благодаря, г-н Димитров. Между другото аз също бързам, така че ще се опитам да го 
направя. Добре, в такъв случай продължаваме. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на  председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда 
и социална политика“ г-н Димитър Димитров:  
Д-р Румен Русев – общински съветник 

Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н  Кмет, уважаема г-жо зам. 
Кмет, уважаеми г-н зам. Кмет, уважаеми представители на общинска администрация, 
уважаеми колеги общински съветници, на нашето заседание с 5 гласа ЗА подкрепяме 
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 – председател на ОбС Попово, уважаеми д-р 
Веселинов – Кмет на Община Попово, уважаеми гости, представители на 
професионалната гимназия в нашия град, уважаеми зам. кметове, уважаеми представители 
на общинска администрация, уважаеми колеги общински съветници, нашето заседание се 
проведе на 21.11.2022г в не пълен състав и разгледахме определените точки, по които 
трябва да вземем отношение. По тази точка нашата комисия с четири 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 г-н Кмет, уважаеми зам. Кметове 
и уважаеми всички присъстващи, нашата комисия заседава вчера от 10:00 часа в пълен 
състав и становището и по тази първа точка е с 5 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 г-н председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н зам. 
Кметове, представители на общинска администрация, уважаеми гости, уважаеми колеги 
общински съветници, нашата комисия в пълен състав разгледа всички точки отправени 
към нея, конкретно по първа точка  с 5 гласа ЗА, предлагаме 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 зам. Кметове, 
уважаеми представители на общинската администрация, уважаеми гости, уважаеми 
колеги, нашата комисия заседава в пълен състав и предлагаме с 5 гласа ЗА да подкрепите 
проекта за решение.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря, след като чухме становището, утвърдително на петте комисии, които са 
постоянно действащи към ОбС Попово, предлагам на вашето внимание основанията. Няма 



 
 

да чета предложението за решение както се разбрахме. Основанията за приемането на тази 
точка са: 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 
публичните финанси, чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне 
на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Попово и чл. 60, ал. 1 
от АПК, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 
1. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности §55-01 “Капиталови 
трансфери за нефинансови предприятия“ за дейност 412 „Многопрофилни болници за 
активно лечение” - обект „Капиталов трансфер за „МБАЛ Попово“ ЕООД“ – със сумата 
32 400 лв. /за проектиране, доставка, монтаж и преобразуване на газова горелка за работа 
на газ – пропан-бутан, източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2022 г./; 
 2. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §52-06 
„Изграждане на инфраструктурни обекти“ за дейност 619 „Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното развитие” – обект „Изграждане на 
фонтан на площада на ул. „Александър Стамболийски“, кв. 104, УПИ І по План за 
регулация и застрояване гр. Попово – ЦГЧ - в т.ч. СМР, авт. надзор и стр. надзор” със 
сумата 14 794 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2022 г./; 
 3. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §52-05 
„Придобиване на стопански инвентар“ за дейност 619 „Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното развитие” – обект „Хидравлично гребло 
за сняг“ със сумата 8 400 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2022 г./; 
 4. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §52-05 
„Придобиване на стопански инвентар“ за дейност 619 „Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното развитие” – обект „Кофа за багер“ със 
сумата 1 584 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2022 г./; 
 5. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на §52-05 
„Придобиване на стопански инвентар“ за дейност 619 „Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното развитие” – обект „Доставка на багер за 
нуждите на гробищен парк гр. Попово“ със сумата 42 000 лв. /източник: целева субсидия 
за капиталови разходи от 2022 г./; 
 6. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §52-04 
„Придобиване на транспортни средства“ за дейност 619 „Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното развитие” – обект „Товарен автомобил – 
самосвал за Звено „Комунални дейности – механизация““ със сумата 42 000 лв. /източник: 
целева субсидия за капиталови разходи от 2022 г./;                            
 7. Увеличава се делегираната от държавата дейност 311 „Детски градини“ със 
сумата 30 000 лв., в това число: параграф 01-01 „Заплати на персонала, зает по трудови 
правоотношения“ със сумата 24 430 лв. и параграф 05-00 „Задължителни осигурителни 
вноски от работодатели“ със сумата 5 570 лв.; 
 8. Увеличава се делегираната от държавата дейност 322 „Неспециализирани 
училища, без професионални гимназии“ със сумата 71 025 лв., в това число: параграф 01-
01 „Заплати на персонала, зает по трудови правоотношения“ със сумата 35 038 лв., 
параграф 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ със сумата 7 987 
лв. и параграф 10-20 „Външни услуги“ със сумата 28 000лв., като горните се разпределят, 
както следва: 



 
 

 - Профилирана гимназия „Христо Ботев” гр. Попово – 59 975 лв.; 
 - ОУ „Никола Й. Вапцаров” гр. Попово – 5 000 лв.; 
 - ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Попово – 750 лв.;  
 - ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Зараево, общ. Попово – 5 300 лв.  
 9. Увеличава се дофинансирането за дейност 322 „Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ със сумата 1 230 лв., в това число: 10-16 „Вода, горива и 
енергия“ със сумата 1 230 лв. за ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Зараево, общ. Попово.  
 10. Увеличава се делегираната от държавата дейност 431 „Детски ясли, детски 
кухни и яслени групи в детска градина“, параграф 02-08 „Обезщетения за персонала, с 
характер на възнаграждение“ със сумата 2 300 лв.; 
 11. Намаляват се разходите за местни дейности на дейност 431 „Детски ясли, 
детски кухни и яслени групи в детска градина“, параграф 10-00 „Издръжка“ със сумата 
1 230 лв. 
 12. Намаляват се разходите за делегираната от държавата дейност 239 „Други 
дейност по вътрешната сигурност“, параграф 10-00 „Издръжка“ със сумата 30 000 лв., 
като сумата е от преходен остатък от 2021 г. 
 13. Намаляват се разходите за делегираната от държавата дейност 437 „Здравен 
кабинет в детски градини и училища“ със сумата 33 000 лв., в това число: §01-01 „Заплати 
на персонала, зает по трудови правоотношения“ – 15 000 лв., §10-12 „Медикаменти“ 1 500 
лв., §10-15 „Материали“ – 5 000 лв., §10-16 „Вода, горива и енергия“ – 8 000 лв. и §10-20 
„Разходи за външни услуги“ – 3 500 лв., като сумата е от преходен остатък от 2021 г. 

14. Намаляват се разходите за делегираната от държавата дейност 469 „Други 
дейности по здравеопазването“ със сумата 9 000 лв., в това число: §01-01 „Заплати на 
персонала, зает по трудови правоотношения“ – 6 000 лв., §10-20 „Разходи за външни 
услуги“ – 1 300 лв. и §10-51 „Командировки в страната“ – 1 700 лв., като сумата е от 
преходен остатък от 2021 г. 

15. Намаляват се разходите за делегираната от държавата дейност 541 „Домове за 
възрастни лица с увреждания“ със сумата 31 325 лв., в това число: §01-01 „Заплати на 
персонала, зает по трудови правоотношения“ – 31 325 лв., като сумата е от преходен 
остатък от 2021 г. 

16. Увеличават се приходите за местни дейности със сумата от 110 365 лв., в т.ч.: 
 - 27-01 „за ползване на детски градини“ – 10 779 лв.; 
 - 27-02 „за ползване на детски ясли и други по здравеопазването“ – 3 575 лв. 
 - 27-04 – „за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални 
услуги“ – 10 000 лв.; 
 - 28-09 „наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски“ – 60 000 лв. 
 - 36-19 „други неданъчни приходи“ – 5 000 лв.; 
 - 40-30 „постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи“ – 21 011 
лв. 

17. Увеличават се текущите разходи за местни дейности на дейност 524 „Домашен 
социален патронаж“ със сумата от 33 500 лв., в т.ч.: 

- § 10-11 „храна“ – 31 000 лв.; 
- §10-15 „материали“ – 300 лв.; 
- § 10-16 „вода, горива и енергия“ – 2 100 лв. 
18. Увеличават се текущите разходи за местни дейности на дейност 525 „Клубове 

на пенсионера, инвалида и др.“ със сумата от 4 323 лв., в т.ч.: 
- §10-15 „материали“ – 3 251 лв.; 
- § 10-16 „вода, горива и енергия“ – 457 лв.; 
- § 10-91 „други разходи за СБКО“ – 615 лв. 
19. Увеличават се текущите разходи за местни дейности на дейност 606 

„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ със сумата от 41 981 лв., в т.ч.: 
- §10-15 „материали“ – 27 000 лв.; 
- § 10-20„разходи за външни услуги“ – 13 773 лв.; 



 
 

- § 10-30 „текущ ремонт“ – 1 208 лв. 
20. Увеличават се текущите разходи за местни дейности на дейност 619 „Други 

дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ със 
сумата от 13 564 лв., в т.ч.: 

- § 10-13„постелен инвентар и облекло“ – 268 лв.; 
- § 10-15 „материали“ – 2 315 лв.; 
- § 10-20„разходи за външни услуги“ – 2 681 лв.; 
- § 10-30 „текущ ремонт“ – 8 300 лв. 
21. Увеличават се текущите разходи за местни дейности на дейност 745 „Обредни 

домове и зали“ със сумата от 8 335 лв., в т.ч.: 
- § 10-15 „материали“ – 1 669 лв.; 
- § 10-20„разходи за външни услуги“ – 5 358 лв.; 
- § 10-30 „текущ ремонт“ – 1 308 лв. 

 
22. Увеличават се текущите разходи за местни дейности на дейност 759 „Други 

дейности по културата“ със сумата от 2 552 лв., в т.ч.: 
- § 10-15 „материали“ – 2 552 лв.; 
23. Увеличават се текущите разходи за местни дейности на дейност 878 „Приюти за 

безстопанствени животни“ със сумата от 6 110 лв., в т.ч.: 
- § 10-11„храна“ – 1 400 лв.; 
- § 10-12 „медикаменти“ – 850 лв.; 
- § 10-15 „материали“ – 150 лв.; 
- § 10-16 „вода, горива и енергия“ – 2 576 лв.; 
- § 10-20„разходи за външни услуги“ – 1 134 лв. 

 24. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и 
параграфи в бюджета на общината за 2022 година. 

25. Разпорежда предварително изпълнение на горепосочените решения на 
основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед защитата на особено важни обществени интереси и 
опасността, че изпълнението им може да бъде осуетено от закъснението на изпълнението.  

Мотиви: 
Настоящото Решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 

1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за 
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности 
и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 
Община Попово, във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение, 
поради следните причини:  

Бюджетната 2022 г. приключва след месец, а промените в Бюджета касаят разходи 
за 2022 г. Някои от обектите в инвестиционната програма на Община Попово са с 
източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи. Срокът за подаване на 
заявка за получаване на целева субсидия за капиталови разходи е 25.11.2022 г.  Влизането 
в сила на Решението веднага след неговото приемане ще спомогне за успешното 
приключване на бюджетната 2022 г. в Община Попово. 

 
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване 

в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс. 
 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Това са основанията, предложението за решение ви е раздадено в писмен вид, няма 
допълнително направени предложения и корекции, така че имате думата за въпроси и 
мнения. Имаме ли въпроси уточняващи, мнения или приемаме, че след като е разгледано 
от всички комисии е уточнено всичко? Добре. Невиждам, приемаме, че всичко е уточнено, 



 
 

в такъв случай позволете ми да преминем към гласуване. Гласуването по тази точка е 
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  ЗА 

8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 

9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 

10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 

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    -    29 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

 Решението се приема! 

 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

 

 

 



 
 

РЕШЕНИЕ № 355 
 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 

публичните финанси, чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне 
на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Попово и чл. 60, ал. 1 
от АПК, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
 

 1. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности §55-01 
“Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“ за дейност 412 „Многопрофилни 
болници за активно лечение” - обект „Капиталов трансфер за „МБАЛ Попово“ ЕООД“ – 
със сумата 32 400 лв. /за проектиране, доставка, монтаж и преобразуване на газова горелка 
за работа на газ – пропан-бутан, източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2022 
г./; 
 2. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на §52-06 
„Изграждане на инфраструктурни обекти“ за дейност 619 „Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното развитие” – обект „Изграждане на 
фонтан на площада на ул. „Александър Стамболийски“, кв. 104, УПИ І по План за 
регулация и застрояване гр. Попово – ЦГЧ - в т.ч. СМР, авт. надзор и стр. надзор” със 
сумата 14 794 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2022 г./; 
 3. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §52-05 
„Придобиване на стопански инвентар“ за дейност 619 „Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното развитие” – обект „Хидравлично гребло 
за сняг“ със сумата 8 400 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2022 г./; 
 4. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §52-05 
„Придобиване на стопански инвентар“ за дейност 619 „Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното развитие” – обект „Кофа за багер“ със 
сумата 1 584 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2022 г./; 
 5. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на §52-05 
„Придобиване на стопански инвентар“ за дейност 619 „Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното развитие” – обект „Доставка на багер за 
нуждите на гробищен парк гр. Попово“ със сумата 42 000 лв. /източник: целева субсидия 
за капиталови разходи от 2022 г./; 
 6. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §52-04 
„Придобиване на транспортни средства“ за дейност 619 „Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното развитие” – обект „Товарен автомобил – 
самосвал за Звено „Комунални дейности – механизация““ със сумата 42 000 лв. /източник: 
целева субсидия за капиталови разходи от 2022 г./;                            
 7. Увеличава се делегираната от държавата дейност 311 „Детски градини“ със 
сумата 30 000 лв., в това число: параграф 01-01 „Заплати на персонала, зает по трудови 
правоотношения“ със сумата 24 430 лв. и параграф 05-00 „Задължителни осигурителни 
вноски от работодатели“ със сумата 5 570 лв.; 
 8. Увеличава се делегираната от държавата дейност 322 „Неспециализирани 
училища, без професионални гимназии“ със сумата 71 025 лв., в това число: параграф 01-
01 „Заплати на персонала, зает по трудови правоотношения“ със сумата 35 038 лв., 
параграф 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ със сумата 7 987 



 
 

лв. и параграф 10-20 „Външни услуги“ със сумата 28 000лв., като горните се разпределят, 
както следва: 
 - Профилирана гимназия „Христо Ботев” гр. Попово – 59 975 лв.; 
 - ОУ „Никола Й. Вапцаров” гр. Попово – 5 000 лв.; 
 - ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Попово – 750 лв.;  
 - ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Зараево, общ. Попово – 5 300 лв.  
 9. Увеличава се дофинансирането за дейност 322 „Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ със сумата 1 230 лв., в това число: 10-16 „Вода, горива и 
енергия“ със сумата 1 230 лв. за ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Зараево, общ. Попово.  
 10. Увеличава се делегираната от държавата дейност 431 „Детски ясли, детски 
кухни и яслени групи в детска градина“, параграф 02-08 „Обезщетения за персонала, с 
характер на възнаграждение“ със сумата 2 300 лв.; 
 11. Намаляват се разходите за местни дейности на дейност 431 „Детски ясли, 
детски кухни и яслени групи в детска градина“, параграф 10-00 „Издръжка“ със сумата 
1 230 лв. 
 12. Намаляват се разходите за делегираната от държавата дейност 239 „Други 
дейност по вътрешната сигурност“, параграф 10-00 „Издръжка“ със сумата 30 000 лв., 
като сумата е от преходен остатък от 2021 г. 
 13. Намаляват се разходите за делегираната от държавата дейност 437 „Здравен 
кабинет в детски градини и училища“ със сумата 33 000 лв., в това число: §01-01 „Заплати 
на персонала, зает по трудови правоотношения“ – 15 000 лв., §10-12 „Медикаменти“ 1 500 
лв., §10-15 „Материали“ – 5 000 лв., §10-16 „Вода, горива и енергия“ – 8 000 лв. и §10-20 
„Разходи за външни услуги“ – 3 500 лв., като сумата е от преходен остатък от 2021 г. 

14. Намаляват се разходите за делегираната от държавата дейност 469 „Други 
дейности по здравеопазването“ със сумата 9 000 лв., в това число: §01-01 „Заплати на 
персонала, зает по трудови правоотношения“ – 6 000 лв., §10-20 „Разходи за външни 
услуги“ – 1 300 лв. и §10-51 „Командировки в страната“ – 1 700 лв., като сумата е от 
преходен остатък от 2021 г. 

15. Намаляват се разходите за делегираната от държавата дейност 541 „Домове за 
възрастни лица с увреждания“ със сумата 31 325 лв., в това число: §01-01 „Заплати на 
персонала, зает по трудови правоотношения“ – 31 325 лв., като сумата е от преходен 
остатък от 2021 г. 

16. Увеличават се приходите за местни дейности със сумата от 110 365 лв., в т.ч.: 
 - 27-01 „за ползване на детски градини“ – 10 779 лв.; 
 - 27-02 „за ползване на детски ясли и други по здравеопазването“ – 3 575 лв. 
 - 27-04 – „за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални 
услуги“ – 10 000 лв.; 
 - 28-09 „наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски“ – 60 000 лв. 
 - 36-19 „други неданъчни приходи“ – 5 000 лв.; 
 - 40-30 „постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи“ – 21 011 
лв. 

17. Увеличават се текущите разходи за местни дейности на дейност 524 „Домашен 
социален патронаж“ със сумата от 33 500 лв., в т.ч.: 

- § 10-11 „храна“ – 31 000 лв.; 
- §10-15 „материали“ – 300 лв.; 
- § 10-16 „вода, горива и енергия“ – 2 100 лв. 
18. Увеличават се текущите разходи за местни дейности на дейност 525 „Клубове 

на пенсионера, инвалида и др.“ със сумата от 4 323 лв., в т.ч.: 
- §10-15 „материали“ – 3 251 лв.; 
- § 10-16 „вода, горива и енергия“ – 457 лв.; 
- § 10-91 „други разходи за СБКО“ – 615 лв. 
19. Увеличават се текущите разходи за местни дейности на дейност 606 

„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ със сумата от 41 981 лв., в т.ч.: 



 
 

- §10-15 „материали“ – 27 000 лв.; 
- § 10-20„разходи за външни услуги“ – 13 773 лв.; 
- § 10-30 „текущ ремонт“ – 1 208 лв. 
20. Увеличават се текущите разходи за местни дейности на дейност 619 „Други 

дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ със 
сумата от 13 564 лв., в т.ч.: 

- § 10-13„постелен инвентар и облекло“ – 268 лв.; 
- § 10-15 „материали“ – 2 315 лв.; 
- § 10-20„разходи за външни услуги“ – 2 681 лв.; 
- § 10-30 „текущ ремонт“ – 8 300 лв. 
21. Увеличават се текущите разходи за местни дейности на дейност 745 „Обредни 

домове и зали“ със сумата от 8 335 лв., в т.ч.: 
- § 10-15 „материали“ – 1 669 лв.; 
- § 10-20„разходи за външни услуги“ – 5 358 лв.; 
- § 10-30 „текущ ремонт“ – 1 308 лв. 

 
22. Увеличават се текущите разходи за местни дейности на дейност 759 „Други 

дейности по културата“ със сумата от 2 552 лв., в т.ч.: 
- § 10-15 „материали“ – 2 552 лв.; 
23. Увеличават се текущите разходи за местни дейности на дейност 878 „Приюти за 

безстопанствени животни“ със сумата от 6 110 лв., в т.ч.: 
- § 10-11„храна“ – 1 400 лв.; 
- § 10-12 „медикаменти“ – 850 лв.; 
- § 10-15 „материали“ – 150 лв.; 
- § 10-16 „вода, горива и енергия“ – 2 576 лв.; 
- § 10-20„разходи за външни услуги“ – 1 134 лв. 

 24. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и 
параграфи в бюджета на общината за 2022 година. 

25. Разпорежда предварително изпълнение на горепосочените решения на 
основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед защитата на особено важни обществени интереси и 
опасността, че изпълнението им може да бъде осуетено от закъснението на изпълнението.  

Мотиви: 
Настоящото Решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 

1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за 
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности 
и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 
Община Попово, във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение, 
поради следните причини:  

Бюджетната 2022 г. приключва след месец, а промените в Бюджета касаят разходи 
за 2022 г. Някои от обектите в инвестиционната програма на Община Попово са с 
източник на финансиране: целева субсидия за капиталови разходи. Срокът за подаване на 
заявка за получаване на целева субсидия за капиталови разходи е 25.11.2022 г.  Влизането 
в сила на Решението веднага след неговото приемане ще спомогне за успешното 
приключване на бюджетната 2022 г. в Община Попово. 

 
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване 

в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Голяма скука стана в този ОбС, няма да идвам вече. Ни питате, ни гласувате, какво 
ви стана? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Айде да не е на днешното заседание, да си го оставим за някой друг път. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Милена Божанова така се е подготвила, никакво уважение към труда и. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Моите механици, които работят при мен, винаги като ги видя, че стоят на пейката 
им викам „Стига сте стояли“, а те ми викат „Радвай се, че стоим. Щом ние стоим, значи 
машините работят“. Същия случай е и тука. Щом няма въпроси, би трябвало всички да са 
си свършили прекрасно работата. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

То и в частните фирми започнаха повече да стоят, отколкото да работят. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Обстановката е малко минорна. Няма я надеждата, няма го хъса за работа. 
 

 

Преминаваме към  работа по втора точка от Дневния ред.  

2.Приемане на инвестиции, извършени от ВиК ООД, гр. Търговище през 2021 г. в 

активи публична общинска собственост /ПОС/, като част от задължителното 

(минимално) ниво, поети при сключване на Допълнително споразумение № 1, 

подписано на 04.12.2018 г., вл. в сила от 01.01.2019 г., към договор с Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, подписан на 22.04.2016 г., вл. в сила на 01.06.2016 г. 

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 зам. председателя на ПК „Здравеопазване, околна 
среда и социална политика“ г-н Димитър Димитров:  
Д-р Румен Русев – общински съветник 

Благодаря, г-н председател. На нашето заседание комисията с 5 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 

 Нашата комисия също по тази точка подкрепяме проекта за решение с четири гласа 
ЗА. 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 Ви, г-н председател, нашата комисия с 5 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. Нашата комисия също с 5 гласа ЗА подкрепя 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. Нашата комисия с 5 гласа ЗА подкрепя проекта за решение.  
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Проекта за решение по тази точка отново е доста дълъг, зачитам само основанията, 
както се разбрахме: 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл.8, ал.1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 19, ал. 1, т. 4, чл. 198б, т. 2 и чл. 198ж от Закона за водите, 
както и на основание чл. 4.4б от Договора между Асоциацията по водоснабдяване и 
канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД Търговище, 

Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
I.Одобрява и приема извършените от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Търговище инвестиции в публична общинска собственост активи през 2021 г. в размер на 
146 283,42 лв. без ДДС, предложени за приемане от междуведомствената комисия, 
съгласно Протокол №4-1/19.10.2022 г. Съответно обектите са:  
1. 1127 Система за автоматично управление НВ „Захари Стояново“. 
2. 1250 Система за автоматично управление НВ „Ломци“. 
3. 1387 РИМ стопански двор и СОЗ ПС „Попово“. 
4. 1005 Рехабилитация на част НВ Ø150Е от ПС „Ломци“ до НВ „Ломци“, инв. № 

7147. 
5. 1045 Резервна връзка (дублиращ водопровод) на ДВ от водоизточник с. Долна 

Кабда до НВ висока зона с. Долна Кабда. 
6. 1053 Реконструкция на хранителен водопровод в сухата камера на водоем с. 

Манастирца, Община Попово. 
7. 1227 Подмяна на част от напорен водопровод стомана Ø350 от ДС2 до ПС 

„Попово“. 
8. 1229 Рехабилитация на довеждащ водопровод от каптаж до ПС с. Кардам. 
9. 1239 Рехабилитация на напорен водопровод Ø80АС от ПС "Калакоч" до НВ "Вети 

лозя" с. Ковачевец, Община Попово. 
10. 1241 Рехабилитация на напорен водопровод Ø80АС от ПС "Марчино" до НВ 50м3, 

с. Марчино, Община Попово. 
11. 1275 Рехабилитация ва водопровод и монтаж на па с табло за управление към ВС 

Садина. 
12. 1445 Рехабилитация на част от гравитачен водопровод от каптаж "Многото 

кладенци"  до НВ с. Водица, Община Попово. 
13. 1144 Рехабилитация на НВ с. Марчино инв. № 1938. 
14. 1292 Система за автоматично управление НВ „Гагово“. 
15. 1098 Ел. захранване на дозаторна помпа за хлориране в шахта, кв. Невски. 
16. 1084 Монтаж на вентилни отводи 20kW в ЗРУ на ПС „Попово“ за тр.2. 



 
 

17. 1114 Монтаж ел. двигател CL95HP10 ПС "Еленово", Община Попово. 
18. 1115 Монтаж ел. двигател SAER MS 152 HP35 - ПС "Попово" за НВ "Младост", 

Община Попово. 
19. 1126 Система за автоматично управление ПС „Захари Стояново“, Община Попово. 
20. 1129 ДСК 2 преустройство на ел. Табло, смяна захранващи кабели, монтаж 

прекъсвач, Община Попово. 
21. 1197 Монтаж на ел. защита в ПС "Гагово", Община Попово. 
22. 1199 Монтаж на вертикален ПА.MK-50/11 на ПС „Манастирца“, Община Попово. 
23. 1203 Смяна на ел. двигател в ПС "Горица", Община Попово. 
24. 1204 Монтаж ПА ПС „Помощица“, Община Попово. 
25. 1225 Монтаж ПА в НВ „БАЛКАН“ в поле № 5 на ПС „Попово“. 
26. 1234 Монтаж на моторна защита в ПС "Посабина"- ПА за ЧВ "Мерлъка", Община 

Попово. 
27. 1249 Система за автоматично управление на ПС "Ломци", Община Попово. 
28. 1291 Система за автоматично управление ПС „Гагово“. 
29. 1293 Смяна на ПА В ПС „Косора“. 
30. 1298 Монтаж ПА ДСК 1 „Картинг писта“, Община Попово. 
31. 1323 Смяна на ел. табло и заземителна инсталация ПС „Долец“. 
32. 1330 Монтаж ел. двигател на ПА в поле № 4 на ПС „Попово“. 
33. 1343 Сондажна колона ДСК-2 Попово, Община Попово. 
34. 1353 Монтаж на потопен ПА в ШК "Друска вълна" и изработка на тръбни 

разводки, Община Попово. 
35. 1373 Монтаж на ПА в ПС „Посабина“ за с. Ковачевец, с. Водица и с. Осиково. 
36. 1385 Монтаж на ПА в НВ "Олужик" с. Кардам, Община Попово. 
37. 1096 Рехабилитация на част от водопровод етернит Ø150, по ул. „Тракия“                 

(от ул. „М. Маджаров“ до ул. „Х. Димитър“) гр. Попово, подмяна на СВО и 
връзка със съществуващ водопровод. Актив № 1897. 

38. 1240 Изграждане на уличен водопровод по ул. "Паисий" с. Славяново, Община 
Попово в участъка от ул. "9-ти септември" до ОК 63. 

39. 1329 Рехабилитация на част от водопровод Е Ø150 по ул. „Славянска“ и 
прилежащи отклонения, Община Попово. 

40. 1338 Изместване на част от ВВМ ПЕ Ø25, от имот с административен адрес ул. 
"Андон Иванчев" № 7 в с. Звезда, Община Попово, по прилежащата улица. 

41. 1356 Рехабилитация на водопровод Е Ø100 по ул. "Балканска"  в гр. Попово с 
подмяна на СВО. 

42. 1359 Рехабилитация на част от водопровод Ст. Ø200 по ул. „Стамо Костов“ гр. 
Попово в участъка между ул. „Есперанто“ и ул. „Васил Априлов“ и подмяна 
на СВО. 

43. 1379 Рехабилитация на част от уличен водопровод АС Ø200 по ул. „Отец Паисий“ 
гр. Попово (от ул. „Каломенска“ до бул. „България“). 

44. 1065 Частична подмяна на СВО с. Паламарца, ул. В. Левски, Община Попово. 
45. 1121 Рехабилитация на СВО, гр. Попово, ул. „Донска“ №24, Община Попово. 
46. 1128 Рехабилитация на СВО, с. Цар Асен, ул. "Петър Лазаров" №30, Община 

Попово. 
47. 1138 Рехабилитация на СВО, с. Гагово, ул. „Лозарска“, Община Попово. 
48. 1139 Изграждане на ново СВО, гр. Попово, ул. „Тракия“ №31, Община Попово. 
49. 1140 Рехабилитация на СВО с. Марчино, ул. „Христо Куртев“, Община Попово. 
50. 1143 Рехабилитация на СВО, с. Кардам, ул. „Д. Димов“ №9, Община Попово. 
51. 1165 Рехабилитация СВО гр. Попово ул. „Тракия“ - Стадион, Община Попово. 
52. 1166 Рехабилитация на СВО, гр. Попово, ул. "Тракия" в градски парк за басейн, 

Община Попово. 
53. 1167 Рехабилитация на СВО и присъединяване на съществуващо за спортна зала, 

Община Попово. 



 
 

54. 1213 Рехабилитация на СВО с. Водица,  ул. „Д. Данов“ №1. 
55. 1216 Присъединяване на новоизградено СВО гр. Попово, местност „Лозята“. 
56. 1312 Рехабилитация на СВО, с. Медовина, ул." Ив. Иванов" №23, Община Попово. 
57. 1313 Рехабилитация СВО с. Медовина ул. „Ив. Иванов“ №19, Община Попово. 
58. 1314 Рехабилитация на СВО, гр. Попово, кв. „Запад“ бл. 49, Община Попово. 
59. 1316 Преработване на водомерен възел в съществуваща шахта на общ ВВ, гр. 

Попово, ул. „Иван Братанов“, Ален Мак. 
60. 1340 Рехабилитация на СВО, с. Конак, ул. „Баба Тонка“ №14, Община Попово. 
61. 1341 Рехабилитация на СВО, подмяна на поц. тръба 3/4 с ПЕ Ø25, с. Паламарца,         

ул. „Оборище“ №1, Община Попово. 
62. 1342 Рехабилитация на СВО, подмяна на поц. тръба 3/4, с. Ломци, ул. „Околчица“ 

№9, Община Попово. 
63. 1345 Рехабилитация на СВО, подмяна на поц. тръба 3/4, с. Цар Асен, ул. „Петко Р. 

Славейков“ №4. 
64. 1355 Рехабилитация на СВО, подмяна на корозирала поц. тръба 3/4, с. 

Манастирица, ул. „Витоша“ № 33, Община Попово. 
65. 1357 Рехабилитация на СВО, с. Паламарца, ул. „Ивайло“ №6, Община Попово. 
66. 1386 Рехабилитация на СВО, с. Светлен ул. „Стоян Палаузов“ №72, Община 

Попово. 
67. 1393 Рехабилитация на СВО, с. Ковачевец ул. „Г. Димитров“ №70, Община 

Попово. 
68. 1396 Рехабилитация на СВО, с. Светлен ул. „В. Търново“ №15, Община Попово. 
69. 1397 Рехабилитация на СВО, с. Светлен ул. „Преслав“ №2, Община Попово. 
70. 1408 Рехабилитация на СВО, подмяна поц. тръби 3/4" с ПЕ Ø25мм, гр. Попово,             

ул.“ Габровска“ №11. 
71. 1421 Рехабилитация на СВО, с. Кардам ул. „Петко Напетов“ №9, Община Попово. 
72. 1439 Монтаж общ водомерен възел и два индивидуални водомера, гр. Попово, ул. 

„Асен Златаров“ №53. 
73. 1442 Изграждане на ново СВО и монтаж на ТСК, гр. Попово, ул. „Калакоч“ 
74. 1444 Рехабилитация на СВО, подмяна на корозирала поц. тръба 3/4, кв. „Невски“,         

гр. Попово. 
75. 1446 Монтаж ТСК, гр. Попово, местност Ямата. 
76. 1447 Рехабилитация на сградно водопроводно отклонение в с. Паламарца ул. 

„Първи Май“ № 2, Община Попово. 
77. 1448 Изграждане на ново СВО, гр. Попово ул. „Фотинова“ №27. 
78. 1449 Изграждане на ново СВО, гр. Попово, кв. „Невски“. 
79. 1452 Изграждане на ново СВО, гр. Попово, ул. „Раковска“. 
80. 1461 Рехабилитация СВО, гр. Попово, ул. „Тракия“ №50. 
81. 1453 Монтаж на спирателен кран Ø60, с. Кардам, ул. "Стефан Кръстев", Община 

Попово. 
82. 1054 Монтаж на водомер в НВ „Дриново“ Община Попово. 
83. 1064 Монтаж на водомер в НВ "Глогинка", Община Попово. 
84. 1092 Монтаж на радио модул за волтманов водомер с. Априлово, Община Попово. 
85. 1094 Монтаж на ЛОРА нивомер в НВ „Дриново“, Община Попово. 
86. 1099 Монтаж на ЛОРА във водомерна шахта в кв. „Невски“ гр.Попово. 
87. 1169 Монтаж на водомер Ø80 вход НВ "Ломци", Община Попово. 
88. 1195 Монтаж на зонов кран на  ул. „Г. Димитров“ с. Помощица, Община Попово. 
89. 1196 Монтаж на зонов кран ул. „В. Левски“ с. Помощица, Община Попово. 
90. 1205 Монтаж ЛОРА нивомер НВ „Цар Асен“, Община Попово. 
91. 1276 Монтаж ЛОРА нивомер в НВ „Ломци“, Община Попово. 
92. 1320 Монтаж Логер ПС „Калакоч“, с. Ковачевец, Община Попово. 
93. 1324 Монтаж на радиомодул за водомер в шахта ВхНМ с. Садина, Община 

Попово. 



 
 

94. 1407 Монтаж ЛОРА ВШ на ВС „ДУНАВ“. 
95. 1423 Монтаж на ЛОРА - нивомер в РВ "Еленово" от ВС "Дунав", Община Попово. 
96. 1066 Монтаж АВ на хранителен водопровод от НВ с. Цар Асен за ВхНМ гр. 

Попово. 
97. 992 Диспечеризация ПС „Манастирца 1“, Община Попово. 
98. 993 Диспечеризация ПС „Манастирца 2“, Община Попово. 
99. 994 Диспечеризация ПС „Горица“, Община Попово. 
100. 1301 Рехабилитация на СКО, подмяна сцепена тръба ПВЦ Ø110, гр. Попово, ул. 

„България“ №84. 
101. 1450 Парково осветление ПСОВ „Попово“. 
102. 1238 СКАДА ПСОВ „Попово“. 

 
II.Възлага на кмета на Общината да подпише приемо-предавателен протокол с ВиК 

оператора, удостоверяващ от една страна предаването на инвестициите от действащия 
ВиК оператор и приемането от друга страна на същите от  публичния собственик –
Община Попово.  

 
III. Дава съгласие Община Попово да предостави за управление активите на 

Асоциацията по ВиК Търговище на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД, гр. 
Търговище и предаване на същите за стопанисване, поддържане и експлоатация на 
действащия ВиК оператор, за изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за 
водите, чрез допълване и/или актуализиране на Приложение I-А, неразделна част от 
Допълнително споразумение № 1 към Договора  за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 
канализационни услуги, сключен на 22.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г. 

 
IV. Упълномощава кмета на Община Попово да предприеме необходимите действия 

по изпълнението на т. 2 и т. 3 от настоящото решение, като изпрати уведомление до 
Председателя на Асоциацията по ВиК Търговище, с приложени копия на необходимите 
документи. 

 
 
 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Така, имате думата за въпроси. Имате ли въпроси? Г-н Тодоров? Ето, за да 
разведрим малко обстановката, заповядайте. 
Тодор Тодоров – общински съветник 

 Точно за това, да разчупим нещата. Да си кажа честно, след толкова много 
дейности виждам само 146 хиляди, похвално за мен. Незнам, нека чуем коментара на 
Кмета. И коментар върху вашето изказване „Да се надяваме, че всичко е наред“, не е ли 
проверено това вече, за да го гласуваме? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Надявам се, че някой ще ми отговори. Благодаря, г-н Тодоров. Инж. Добрев, 
заповядайте. 
Инж. Добрин Добрев – общинска администрация 

 Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, да, тези активи са 
прегледани на междуведомствена комисия. Виждате към самата докладна са представени 
протоколи от заседанията на тази комисия. Ние през годината сме заседавали два пъти. 
Първия път през май, тогава им бяхме върнали на ВиК оператора за допълване на самите 
досиета, които са представени за инвестиции, тъй като сметнахме, че са не пълни и на 
следващото заседание вече всичко беше отстранено от тяхна страна и съответно нашето 
предложение е да приемем извършените инвестиции от ВиК Търговище. 



 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре, благодаря ви. Г-н Тодоров, мисля, че г-н Добрев ни отговори. 
Тодор Тодоров – общински съветник 

 Да разбира се, защото ме притеснихте с това „да се надпваме“. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре, аз не съм го проверил лично, затова няма как да бъде по друг начин да 
отговоря. Има ли други въпроси? Ако няма други въпроси, преминаваме към гласуване. 
Мълчание, добре, преминаваме към гласуване. 
 
 

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

8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 

9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 

10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 

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    -    29 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

  
Решението се приема! 



 
 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ 356 
 
На основание основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл.8, ал.1 от 
Закона за общинската собственост, чл. 19, ал. 1, т. 4, чл. 198б, т. 2 и чл. 198ж от Закона за 
водите, както и на основание чл. 4.4б от Договора между Асоциацията по водоснабдяване 
и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД, Търговище, 

Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
I.Одобрява и приема извършените от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Търговище инвестиции в публична общинска собственост активи през 2021 г. в размер на 
146 283,42 лв. без ДДС, предложени за приемане от междуведомствената комисия, 
съгласно Протокол №4-1/19.10.2022 г. Съответно обектите са:  
103. 1127 Система за автоматично управление НВ „Захари Стояново“. 
104. 1250 Система за автоматично управление НВ „Ломци“. 
105. 1387 РИМ стопански двор и СОЗ ПС „Попово“. 
106. 1005 Рехабилитация на част НВ Ø150Е от ПС „Ломци“ до НВ „Ломци“, инв. № 

7147. 
107. 1045 Резервна връзка (дублиращ водопровод) на ДВ от водоизточник с. Долна 

Кабда до НВ висока зона с. Долна Кабда. 
108. 1053 Реконструкция на хранителен водопровод в сухата камера на водоем с. 

Манастирца, Община Попово. 
109. 1227 Подмяна на част от напорен водопровод стомана Ø350 от ДС2 до ПС 

„Попово“. 
110. 1229 Рехабилитация на довеждащ водопровод от каптаж до ПС с. Кардам. 
111. 1239 Рехабилитация на напорен водопровод Ø80АС от ПС "Калакоч" до НВ "Вети 

лозя" с. Ковачевец, Община Попово. 
112. 1241 Рехабилитация на напорен водопровод Ø80АС от ПС "Марчино" до НВ 50м3, 

с. Марчино, Община Попово. 
113. 1275 Рехабилитация ва водопровод и монтаж на па с табло за управление към ВС 

Садина. 
114. 1445 Рехабилитация на част от гравитачен водопровод от каптаж "Многото 

кладенци"  до НВ с. Водица, Община Попово. 
115. 1144 Рехабилитация на НВ с. Марчино инв. № 1938. 
116. 1292 Система за автоматично управление НВ „Гагово“. 
117. 1098 Ел. захранване на дозаторна помпа за хлориране в шахта, кв. Невски. 
118. 1084 Монтаж на вентилни отводи 20kW в ЗРУ на ПС „Попово“ за тр.2. 
119. 1114 Монтаж ел. двигател CL95HP10 ПС "Еленово", Община Попово. 
120. 1115 Монтаж ел. двигател SAER MS 152 HP35 - ПС "Попово" за НВ "Младост", 

Община Попово. 
121. 1126 Система за автоматично управление ПС „Захари Стояново“, Община Попово. 
122. 1129 ДСК 2 преустройство на ел. Табло, смяна захранващи кабели, монтаж 

прекъсвач, Община Попово. 
123. 1197 Монтаж на ел. защита в ПС "Гагово", Община Попово. 
124. 1199 Монтаж на вертикален ПА.MK-50/11 на ПС „Манастирца“, Община Попово. 
125. 1203 Смяна на ел. двигател в ПС "Горица", Община Попово. 



 
 

126. 1204 Монтаж ПА ПС „Помощица“, Община Попово. 
127. 1225 Монтаж ПА в НВ „БАЛКАН“ в поле № 5 на ПС „Попово“. 
128. 1234 Монтаж на моторна защита в ПС "Посабина"- ПА за ЧВ "Мерлъка", Община 

Попово. 
129. 1249 Система за автоматично управление на ПС "Ломци", Община Попово. 
130. 1291 Система за автоматично управление ПС „Гагово“. 
131. 1293 Смяна на ПА В ПС „Косора“. 
132. 1298 Монтаж ПА ДСК 1 „Картинг писта“, Община Попово. 
133. 1323 Смяна на ел. табло и заземителна инсталация ПС „Долец“. 
134. 1330 Монтаж ел. двигател на ПА в поле № 4 на ПС „Попово“. 
135. 1343 Сондажна колона ДСК-2 Попово, Община Попово. 
136. 1353 Монтаж на потопен ПА в ШК "Друска вълна" и изработка на тръбни 

разводки, Община Попово. 
137. 1373 Монтаж на ПА в ПС „Посабина“ за с. Ковачевец, с. Водица и с. Осиково. 
138. 1385 Монтаж на ПА в НВ "Олужик" с. Кардам, Община Попово. 
139. 1096 Рехабилитация на част от водопровод етернит Ø150, по ул. „Тракия“                 

(от ул. „М. Маджаров“ до ул. „Х. Димитър“) гр. Попово, подмяна на СВО и 
връзка със съществуващ водопровод. Актив № 1897. 

140. 1240 Изграждане на уличен водопровод по ул. "Паисий" с. Славяново, Община 
Попово в участъка от ул. "9-ти септември" до ОК 63. 

141. 1329 Рехабилитация на част от водопровод Е Ø150 по ул. „Славянска“ и 
прилежащи отклонения, Община Попово. 

142. 1338 Изместване на част от ВВМ ПЕ Ø25, от имот с административен адрес ул. 
"Андон Иванчев" № 7 в с. Звезда, Община Попово, по прилежащата улица. 

143. 1356 Рехабилитация на водопровод Е Ø100 по ул. "Балканска"  в гр. Попово с 
подмяна на СВО. 

144. 1359 Рехабилитация на част от водопровод Ст. Ø200 по ул. „Стамо Костов“ гр. 
Попово в участъка между ул. „Есперанто“ и ул. „Васил Априлов“ и подмяна 
на СВО. 

145. 1379 Рехабилитация на част от уличен водопровод АС Ø200 по ул. „Отец Паисий“ 
гр. Попово (от ул. „Каломенска“ до бул. „България“). 

146. 1065 Частична подмяна на СВО с. Паламарца, ул. В. Левски, Община Попово. 
147. 1121 Рехабилитация на СВО, гр. Попово, ул. „Донска“ №24, Община Попово. 
148. 1128 Рехабилитация на СВО, с. Цар Асен, ул. "Петър Лазаров" №30, Община 

Попово. 
149. 1138 Рехабилитация на СВО, с. Гагово, ул. „Лозарска“, Община Попово. 
150. 1139 Изграждане на ново СВО, гр. Попово, ул. „Тракия“ №31, Община Попово. 
151. 1140 Рехабилитация на СВО с. Марчино, ул. „Христо Куртев“, Община Попово. 
152. 1143 Рехабилитация на СВО, с. Кардам, ул. „Д. Димов“ №9, Община Попово. 
153. 1165 Рехабилитация СВО гр. Попово ул. „Тракия“ - Стадион, Община Попово. 
154. 1166 Рехабилитация на СВО, гр. Попово, ул. "Тракия" в градски парк за басейн, 

Община Попово. 
155. 1167 Рехабилитация на СВО и присъединяване на съществуващо за спортна зала, 

Община Попово. 
156. 1213 Рехабилитация на СВО с. Водица,  ул. „Д. Данов“ №1. 
157. 1216 Присъединяване на новоизградено СВО гр. Попово, местност „Лозята“. 
158. 1312 Рехабилитация на СВО, с. Медовина, ул." Ив. Иванов" №23, Община Попово. 
159. 1313 Рехабилитация СВО с. Медовина ул. „Ив. Иванов“ №19, Община Попово. 
160. 1314 Рехабилитация на СВО, гр. Попово, кв. „Запад“ бл. 49, Община Попово. 
161. 1316 Преработване на водомерен възел в съществуваща шахта на общ ВВ, гр. 

Попово, ул. „Иван Братанов“, Ален Мак. 
162. 1340 Рехабилитация на СВО, с. Конак, ул. „Баба Тонка“ №14, Община Попово. 



 
 

163. 1341 Рехабилитация на СВО, подмяна на поц. тръба 3/4 с ПЕ Ø25, с. Паламарца,         
ул. „Оборище“ №1, Община Попово. 

164. 1342 Рехабилитация на СВО, подмяна на поц. тръба 3/4, с. Ломци, ул. „Околчица“ 
№9, Община Попово. 

165. 1345 Рехабилитация на СВО, подмяна на поц. тръба 3/4, с. Цар Асен, ул. „Петко Р. 
Славейков“ №4. 

166. 1355 Рехабилитация на СВО, подмяна на корозирала поц. тръба 3/4, с. 
Манастирица, ул. „Витоша“ № 33, Община Попово. 

167. 1357 Рехабилитация на СВО, с. Паламарца, ул. „Ивайло“ №6, Община Попово. 
168. 1386 Рехабилитация на СВО, с. Светлен ул. „Стоян Палаузов“ №72, Община 

Попово. 
169. 1393 Рехабилитация на СВО, с. Ковачевец ул. „Г. Димитров“ №70, Община 

Попово. 
170. 1396 Рехабилитация на СВО, с. Светлен ул. „В. Търново“ №15, Община Попово. 
171. 1397 Рехабилитация на СВО, с. Светлен ул. „Преслав“ №2, Община Попово. 
172. 1408 Рехабилитация на СВО, подмяна поц. тръби 3/4" с ПЕ Ø25мм, гр. Попово,             

ул.“ Габровска“ №11. 
173. 1421 Рехабилитация на СВО, с. Кардам ул. „Петко Напетов“ №9, Община Попово. 
174. 1439 Монтаж общ водомерен възел и два индивидуални водомера, гр. Попово, ул. 

„Асен Златаров“ №53. 
175. 1442 Изграждане на ново СВО и монтаж на ТСК, гр. Попово, ул. „Калакоч“ 
176. 1444 Рехабилитация на СВО, подмяна на корозирала поц. тръба 3/4, кв. „Невски“,         

гр. Попово. 
177. 1446 Монтаж ТСК, гр. Попово, местност Ямата. 
178. 1447 Рехабилитация на сградно водопроводно отклонение в с. Паламарца ул. 

„Първи Май“ № 2, Община Попово. 
179. 1448 Изграждане на ново СВО, гр. Попово ул. „Фотинова“ №27. 
180. 1449 Изграждане на ново СВО, гр. Попово, кв. „Невски“. 
181. 1452 Изграждане на ново СВО, гр. Попово, ул. „Раковска“. 
182. 1461 Рехабилитация СВО, гр. Попово, ул. „Тракия“ №50. 
183. 1453 Монтаж на спирателен кран Ø60, с. Кардам, ул. "Стефан Кръстев", Община 

Попово. 
184. 1054 Монтаж на водомер в НВ „Дриново“ Община Попово. 
185. 1064 Монтаж на водомер в НВ "Глогинка", Община Попово. 
186. 1092 Монтаж на радио модул за волтманов водомер с. Априлово, Община Попово. 
187. 1094 Монтаж на ЛОРА нивомер в НВ „Дриново“, Община Попово. 
188. 1099 Монтаж на ЛОРА във водомерна шахта в кв. „Невски“ гр.Попово. 
189. 1169 Монтаж на водомер Ø80 вход НВ "Ломци", Община Попово. 
190. 1195 Монтаж на зонов кран на  ул. „Г. Димитров“ с. Помощица, Община Попово. 
191. 1196 Монтаж на зонов кран ул. „В. Левски“ с. Помощица, Община Попово. 
192. 1205 Монтаж ЛОРА нивомер НВ „Цар Асен“, Община Попово. 
193. 1276 Монтаж ЛОРА нивомер в НВ „Ломци“, Община Попово. 
194. 1320 Монтаж Логер ПС „Калакоч“, с. Ковачевец, Община Попово. 
195. 1324 Монтаж на радиомодул за водомер в шахта ВхНМ с. Садина, Община 

Попово. 
196. 1407 Монтаж ЛОРА ВШ на ВС „ДУНАВ“. 
197. 1423 Монтаж на ЛОРА - нивомер в РВ "Еленово" от ВС "Дунав", Община Попово. 
198. 1066 Монтаж АВ на хранителен водопровод от НВ с. Цар Асен за ВхНМ гр. 

Попово. 
199. 992 Диспечеризация ПС „Манастирца 1“, Община Попово. 
200. 993 Диспечеризация ПС „Манастирца 2“, Община Попово. 
201. 994 Диспечеризация ПС „Горица“, Община Попово. 



 
 

202. 1301 Рехабилитация на СКО, подмяна сцепена тръба ПВЦ Ø110, гр. Попово, ул. 
„България“ №84. 

203. 1450 Парково осветление ПСОВ „Попово“. 
204. 1238 СКАДА ПСОВ „Попово“. 

 
II.Възлага на кмета на Общината да подпише приемо-предавателен протокол с ВиК 

оператора, удостоверяващ от една страна предаването на инвестициите от действащия 
ВиК оператор и приемането от друга страна на същите от  публичния собственик –
Община Попово.  

 
III. Дава съгласие Община Попово да предостави за управление активите на 

Асоциацията по ВиК Търговище на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД, гр. 
Търговище и предаване на същите за стопанисване, поддържане и експлоатация на 
действащия ВиК оператор, за изпълнение на дейностите по чл. 198о, ал. 1 от Закона за 
водите, чрез допълване и/или актуализиране на Приложение I-А, неразделна част от 
Допълнително споразумение № 1 към Договора  за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и 
канализационни услуги, сключен на 22.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г. 

 
IV. Упълномощава кмета на Община Попово да предприеме необходимите действия 

по изпълнението на т. 2 и т. 3 от настоящото решение, като изпрати уведомление до 
Председателя на Асоциацията по ВиК Търговище, с приложени копия на необходимите 
документи. 

 
 

 

Преминаваме към трета точка от Дневния ред.  

3.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост  /земеделска земя/  2022 год и одобряване на оценки за продажбата им, 

чрез публичен търг. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 
обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси“ 
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 председател по тази точка нашата комисия с четири 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, г-н Георгиев. Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, становището 
на нашата комисия с 5 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.1, т.8 от ЗМСМА във връзка                                                                                                    
с чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.6 ал.5, чл.51, ал.1 и чл.37, ал.1 от НРПУРОИ, 

Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

 
  1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в 
община Попово през 2022 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация. 
 
 
 
 2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост, за продажба, чрез публичен търг с 
явно наддаване, по  цени,  както следва: 

НМ       Имот №   Площ Кат              НТП   АОС 
Начална тръжна  
цена   лв/имот 

Попово 57649.112.173 0,565 4  зем.тр. и отдих 14814 418 
Попово 57649.112.176 0,234 4  зем.тр. и отдих 14815 173 

Посабина 57875.30.124 3,651 3 нива 14909 1295 
Водица 11716.150.31 0,629 5 изост.тр.насажд. 14954 508 

Ломци 44286.24.78 5,111 3 нива 14733 4336 
 
3.Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба 
на гореописаните имоти.  
  
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Имате думата. Въпроси? Стандартна процедура, често се случва. Имаме ли 
въпроси? Невиждам, в такъв случай 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  ЗА 

8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 

9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 

10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 

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    -   29 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

 

 

Решението се приема !  
 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

РЕШЕНИЕ № 357 
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка                                                                                                               
с чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.6 ал.5, чл.51, ал.1 и чл.37, ал.1 от НРПУРОИ   , Общинският 

съвет 

 
 

РЕШИ 
 

 
  1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в 
община Попово през 2022 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация. 
 
 2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост, за продажба, чрез публичен търг с 
явно наддаване, по  цени,  както следва: 

НМ       Имот №   Площ Кат              НТП   АОС 
Начална тръжна  
цена   лв/имот 

Попово 57649.112.173 0,565 4  зем.тр. и отдих 14814 418 
Попово 57649.112.176 0,234 4  зем.тр. и отдих 14815 173 

Посабина 57875.30.124 3,651 3 нива 14909 1295 
Водица 11716.150.31 0,629 5 изост.тр.насажд. 14954 508 

Ломци 44286.24.78 5,111 3 нива 14733 4336 
 



 
 

3.Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба 
на гореописаните имоти.  

 
  

Преминаваме по четвърта точка от Дневния ред:  

4.Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост в община Попово за 2022г. – имоти в регулация и одобряване 

на оценки за продажба на недвижим имот и вещи. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: 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 
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, по тази точка нашата комисия с четири 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 5 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, 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. 8, ал. 1, ал. 4 и ал. 9, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 6, ал. 5, 
чл. 36, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ  във връзка 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  - имоти под наем с:  
      Помещение находящо се в УПИ VІ, кад.№420 от кв.26 по регулационния план на 
с.Ковачевец и УПИ IХ, кад.№168 от кв.19 по регулационния план на с.Водица 
       -  раздел ІІІ, т.Б, I и III – имоти и вещи за продажба с: 
      ПИ кад.№277 от кв.57 по рег.план на с.Водица ведно с жилищна сграда 
освидетелствана за събаряне и сграда като материали в ПИ с ид.57875.30.124 по КК на 
с.Посабина. 
     



 
 

 2.Одобрява начална продажна цена:  
        -  4 141.70 лева за Поземлен имот с кад.№277 от кв.57 по регулационния план на 
с.Водица с площ 1445 кв.м., ведно с жилищна сграда освидетелствана за събаряне и 
оценена като материали собственост на Общината по АОС 14898/21.09.22г. Цената е без 
ДДС.  
        - 321 лева за сграда като материали находящи се в Поземлен имот с идентификатор 
57875.30.124 по кадастрална карта на землище с.Посабина. Цената е без ДДС. 
         

3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване. 
 
           

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Имате ли въпроси? Невиждам. Моля? Заповядайте, г-жо Колева. Не бързам, ние 
трябва да си свършим качествено работата. 
Венета Колева – общински съветник 

 Тъй като на комисията не можаха представителите на общинска администрация да 
отговорят на въпроса за кое помещение става въпрос, като търговски обект в с. 
Ковачевец? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Има ли кой да ни отговор в случая? Г-жо Колева, заповядайте. 
Павлинка Колева – общинска администрация 

 Уважаеми г-н председател, общински съветници, в Ковачевец става въпрос за 
магазина. Става въпрос за магазина, който е бил по договор с жената, която беше убита в 
Славяново и затова го отдаваме под наем.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Да, добре, благодаря. Това го изяснихме. Други въпроси? Няма. Добре, в такъв 
случай преминаваме към гласуване. 
 
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 
 
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  ЗА 

8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 

9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 

10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 

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        -           29 

    ПРОТИВ       -       0 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

 

Решението се приема ! 

 
 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

РЕШЕНИЕ № 358 

 
На основание чл. 8, ал. 1, ал. 4 и ал. 9, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 6, ал. 5, 

чл. 36, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1, чл. 37, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ  във връзка 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  - имоти под наем с:  
      Помещение находящо се в УПИ VІ, кад.№420 от кв.26 по регулационния план на 
с.Ковачевец и УПИ IХ, кад.№168 от кв.19 по регулационния план на с.Водица 
       -  раздел ІІІ, т.Б, I и III – имоти и вещи за продажба с: 
      ПИ кад.№277 от кв.57 по рег.план на с.Водица ведно с жилищна сграда 
освидетелствана за събаряне и сграда като материали в ПИ с ид.57875.30.124 по КК на 
с.Посабина. 
     
 2.Одобрява начална продажна цена:  
        -  4 141.70 лева за Поземлен имот с кад.№277 от кв.57 по регулационния план на 
с.Водица с площ 1445 кв.м., ведно с жилищна сграда освидетелствана за събаряне и 
оценена като материали собственост на Общината по АОС 14898/21.09.22г. Цената е без 
ДДС.  
        - 321 лева за сграда като материали находящи се в Поземлен имот с идентификатор 
57875.30.124 по кадастрална карта на землище с.Посабина. Цената е без ДДС. 
         

3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.  



 
 

 

Преминаваме към пета четвърта от Дневния ред 

5.Прекратяване на съсобственост в УПИ XVІII от кв.35 по регулационния план на 

гр.Попово, между община Попово и  физически лица, чрез изкупуване частта на 

Общината. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: 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 
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, по тази точка нашата комисия с четири 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 присъстващи, нашата комисия с 5 
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, с 5 гласа ЗА, предлагаме да подкрепите 
предложението за решение 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Проекта за решение по тази точка има следния вид: 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и 
чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

      1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в 
УПИ ХVІII от кв.35 по регулационния план на гр.Попово, чрез продажба частта 
собственост на Общината по АОС 14938/17.10.22г., представляваща: Поземлен имот с 
идентификатор 57649.503.602 по кадастрална карта на гр.Попово, ул.„Гаговска“№19 с 
площ 230кв.м. на Борис Иванов Пенчев и Нора Иванова Пенчева.  
      2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер 
на 5 060 лева. Цената е без ДДС.     
      3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване 
на всички дължими плащания от съсобствениците 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Въпроси? Няма. Приемаме, че е изяснено. Гласуваме: 



 
 

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  ЗА 

8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 

9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 

10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 

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        -           29 

    ПРОТИВ       -       0 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

 

  
Решението се приема! 

 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

РЕШЕНИЕ № 359 
 
 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и 

чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет 

 
 



 
 

РЕШИ 
 

      1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в 
УПИ ХVІII от кв.35 по регулационния план на гр.Попово, чрез продажба частта 
собственост на Общината по АОС 14938/17.10.22г., представляваща: Поземлен имот с 
идентификатор 57649.503.602 по кадастрална карта на гр.Попово, ул.„Гаговска“№19 с 
площ 230кв.м. на Борис Иванов Пенчев и Нора Иванова Пенчева.  
      2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер 
на 5 060 лева. Цената е без ДДС.     
      3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване 
на всички дължими плащания от съсобствениците 

 
 

  
 Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред.  
6.Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ, кад.№58 от кв.5 по регулационния план 

на с.Баба Тонка, между община Попово и „Ледо 1“ ЕООД,   чрез изкупуване частта 

на Общината. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: 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 
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, по тази точка нашата комисия с четири 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 5 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, с 5 гласа ЗА, предлагаме да подкрепите предложението за 
решение 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре, благодаря. Основанията са: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и 
чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 



 
 

 
      1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в 
УПИ ІII, кад.№58 от кв.5 по регулационния план на с.Баба Тонка, чрез продажба частта 
собственост на Общината по АОС 14979/04.11.22г, представляваща 55 кв.м. дворно място 
придаващо се по регулация към гореописания Урегулиран поземлен имот на „Ледо 1“ 
ЕООД гр.Попово. 
      2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер 
на 160 лева. Цената е без ДДС.     
      3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване 
на всички дължими плащания от съсобственика.    

 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Имате ли въпроси? Невиждам. Гласуваме. 
 
 

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  ЗА 

8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 

9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 

10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 

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        -           29 

    ПРОТИВ       -       0 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 



 
 

 

Решението се приема ! 

 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

   

 

РЕШЕНИЕ № 360 

 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и 

чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 

 
      1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в 
УПИ ІII, кад.№58 от кв.5 по регулационния план на с.Баба Тонка, чрез продажба частта 
собственост на Общината по АОС 14979/04.11.22г, представляваща 55 кв.м. дворно място 
придаващо се по регулация към гореописания Урегулиран поземлен имот на „Ледо 1“ 
ЕООД гр.Попово. 
      2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер 
на 160 лева. Цената е без ДДС.     
      3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване 
на всички дължими плащания от съсобственика.    
 
 

Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред. 

7.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Процедура BG05SFPR002-2.001  “Грижа в дома”,  по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 година. 

 Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика” 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Здравеопазване, околна 
среда и социална политика“ г-н Димитър Димитров:  
Д-р Румен Русев – общински съветник 

Благодаря, г-н председател. Нашата комисия с 5 гласа ЗА подкрепя предложението 
за решение. Благодаря ви.  
 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Предложението 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 съгласието си Община Попово да кандидатства по процедура  BG05SFPR002-

2.001  “Грижа в дома”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2021-2027 година с проектно предложение  “Грижа в дома в община Попово”,  на 

обща стойност до 765 930 лева с включен ДДС. 

2. Възлага и упълномощава Кмета на Община Попово да извърши необходимите 

действия при кандидатстване и сключване на административен договор за 

безвъзмездна финансова помощ по проект ”Грижа в дома в община Попово”, както 

и да възложи предоставянето на Услугата от общ икономически интерес на звено 

„Заведение за социални услуги” към Община Попово. 

 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Тук въпроси? Г-жо Расимова, естествено това е във вашият ресор, заповядайте. 
Емел Расимова – общински съветник 

 Благодаря, г-н председател. Имам въпрос към вносителя, изясняващ естествено. 
Виждам целевата група са възрастни хора с невъзможност за самообслужване и хора с 
увреждания. Въпросът ми е: Как е определена цифрата 142ма потребители, които ще 
получат тази услуга в бъдеще? И още един въпрос – Дали са същите лица, които 
получават топлият обяд? Да, благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря, г-жо Расимова. 
Свилена Анкова – общинска администрация 

 Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, цифрата 142ма души е 
индикатор, който е определен на база последното преброяване и на база хората с 
увреждания в Община Попово. И лицата може и да има такива, които получават топъл 
обяд, но като цяло са лица на територията на общината, които отговарят на условията, не е 
казано, че това са същите лица. 
Емел Расимова – общински съветник 

 Не съм съгласна да се използва термина индикатор, защото това са хора в нужда. 
Така. И на какъв принцип, на какво основание се определят? Преброяването е ясно. Как 
може да кажете например, че в Попово 30 човека имат нужда да получат тази услуга? 
Благодаря.  
Свилена Анкова – общинска администрация 

 Неможем да кажем, че 30 човека имат нужда. Това, което ни е зададено като 
капацитет потребители, които трябва да обхванем като таван е  142ма души и ние ще се 
опитаме да обхванем точно този таван от 142ма души.  
Емел Расимова – общински съветник 

 На какъв принцип? От къде ще получите информация? От Дирекция Социално 
подпомагане ли? От кметовете на населените места ли? За 142ма се отпуска тази помощ, 
но на какво основание се определят лицата? Това ми е въпроса. 
Свилена Анкова – общинска администрация 

 На база подадени заявления и на база дали отговарят на условията, дали имат телк. 
Ще се извърши социална оценка и социалните работници ще преценим съответно по 
точки и по критерии. 
Емел Расимова – общински съветник 



 
 

 А тези лица същите ли ще получат топлия обяд? 
Свилена Анкова – общинска администрация 

 Не, може би няма да са същите, но може да има и от тях. 
Емел Расимова – общински съветник 

 Но ще има дублиране, може да има дублиране. 
Свилена Анкова – общинска администрация 

 Абсолютно да. 
Емел Расимова – общински съветник 

 Да, това ми беше въпроса. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Аз доколкото разбрах това беше по технологията на избор на хората, а иначе по 
самата процедура. 
Емел Расимова – общински съветник 

 Повече са нуждаещите, това ми е идеята. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Да, но аз доколкото разбрах имаме ограничение в максималния размер на 
подпомаганите хора, което е 142ма човека. Нали, така да разбирам? И вече самия 
критерий, по който ще бъдат избрани тези 142ма човека вече подлежи на допълнителен 
коментар. Така разбирам аз. Или неправилно съм разбрал? Аз неразбирам, г-жо Расимова 
затова питам. 
Емел Расимова – общински съветник 

 Ако има подадени 300 заявления какво правим, г-н председател? По какъв 
критерий, нали трябва да има критерий, пишем проект, гласуваме проект, нали така? Да, 
но 35 населени места и града, как ще ги отсеем? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 А има ли възможност да увеличим тази бройка? 
Емел Расимова – общински съветник 

 Не. Не. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Това е максималния размер. Значи все пак въпроса опира до критерия, по който ще 
бъдат избрани.  
Емел Расимова – общински съветник 

 Да, но значи немога да кажа с точност колко човека храним? 
Свилена Анкова – общинска администрация 

 150. 
Емел Расимова – общински съветник 

 150 храним, така, но тези хора, които ги храним ще получат и тази услуга „Грижа в 
дома“, разбирате ли, една част от тях, не всички. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Искате да кажете, че се дублират. 
Емел Расимова – общински съветник 

 Че се дублират. Значи ще получат и храна на обяд, топла храна ще получат и 
услугата „грижа в дома“, нали така? 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Предполагам, аз така разбирам поне. 
Свилена Анкова – общинска администрация 

 Да, възможно е, ако лицето си е подало заявление. 
Емел Расимова – общински съветник 

 А тези, които нищо няма да получат? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре, в такъв случай аз разбирам, че вашето предложение е да не се дублират. 
Така ли да разбирам? Топъл обяд и това да не се дублират. 



 
 

Емел Расимова – общински съветник 

 Не, не, да не се дублират. На какво основание се определят тези хора? Това ми 
беше въпроса. Нали трябва да ги определим. На какво основание? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 По принцип разбрахме критерия, ако се повтарят и ако отговарят на условията, ако 
вие искате да поставим на гласуване да не се дублират, тогава става по сложно, но ако има 
възможност да се дублират, тогава те търсят отговор на въпроса, дали отговарят на 
условията. Предполагам, че ще има повече желаещи отколкото има възможност да 
подпомогнем, но то винаги е така. И по критерии, които те казват, които са записани в 
проекта, ще бъдат подбрани, защото винаги има повече желаещи, отколкото реално имаме 
възможност да подкрепим. Това е ясно от самото начало. 
 Добре. Имате ли други въпроси? Не, добре, ок. Други въпроси има ли? Г-н 
Димитров, заповядайте. 
Димитър Димитров – общински съветник 

 Благодаря, г-н председател. Аз мисля, че 142ма души са нормална бройка. 
Наистина, че може да и има много повече лица, но в края на краищата е определена 
целевата група и няма защо да се притесняваме. Кандидатстват най – различни хора, но аз 
например имам един списък около стотина човека, които са самотно живеещи и инвалиди, 
и всяка година в този период октомври месец подаваме на полицията и на пожарната, 
защото те оказват контрол върху тези лица съвместно със нас. И тези 142 лица, ако дай – 
боже проекта бъде приет така, защото той проекта може и да кажат не, за сто лица според 
финансирането, защото сумата е до 765, а те могат и да кажат за сто лица само. Но мисля, 
че това е едно надграждане на домашния социален патронаж. Тоест ние надслагваме още 
един компонент към домашния социален патронаж. Това е една тенденция, която в 
последните две, три години върви, защото домашните социални патронажи бяха останали 
малко по  на заден план, бяха ги оставили общините да се чудят как да ги оправят и какво 
да правят, обаче започнаха с европейските проекти това надграждане и лека, полека 
домашния социален патронаж добива един по, достига до хората и успява да им помага. И 
ако успеем 142 лица, мисля че е напълно достатъчно. Друг е въпроса, обаче, че може да 
кандидатства лице от с. Долец, ама ще има ли кой да отиде там да го обслужва? 
Емел Расимова – общински съветник 

 Мобилни услуги.  
Димитър Димитров – общински съветник 

 Мобилна услуга е скъпо удоволствие. В Европа да, ама тука малко. А пък това, че 
се дублира с топлия обяд, те в топлия обяд попадат изключително хора, които нямат 
близки, нямат домове, нямат нищо. И ако при тях има и инвалиди е най – добрия вариант 
да си получават топлия обяд и някой да се грижи за него. Това надгражда вече самата 
услуга. И смятам, че ако общината успее да се пребори за 142ма човека ще бъде много 
добре и тези 765 хиляди. Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре. Благодаря, г-н Димитров. Аз мисля, че трябва да слушаме и да приемем 
мнението на специалистите, който знае повече от нас, който е най – близо до този 
проблем. Защото г-н Димитров наистина е най – близо до този проблем. Добре, колеги 
други въпроси имате ли? Нямаме. Добре. В такъв случай преминаваме към гласуване. 
Гласуването по тази точка е явно. Който е съгласен с така направеното предложение за 
решение, моля да гласува. 
 
 

ГЛАСУВАМЕ         ЗА: 

  

ЗА        -           29 

    ПРОТИВ       -       0 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 



 
 

 

Решението се приема ! 

 
 

 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

    

 

 

РЕШЕНИЕ № 361 
 

 
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 съгласието си Община Попово да кандидатства по процедура  BG05SFPR002-

2.001  “Грижа в дома”,  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2021-2027 година с проектно предложение  “Грижа в дома в община Попово”,  на 

обща стойност до 765 930 лева с включен ДДС. 

2. Възлага и упълномощава Кмета на Община Попово да извърши необходимите 

действия при кандидатстване и сключване на административен договор за 

безвъзмездна финансова помощ по проект ”Грижа в дома в община Попово”, както 

и да възложи предоставянето на Услугата от общ икономически интерес на звено 

„Заведение за социални услуги” към Община Попово. 

 
  

 
 

 

 

Преминаваме към работа по осма  точка от Дневния ред.  

8.Предоставяне на Община Попово за безвъзмездно управление на имот-публична 

държавна собственост, представляващ археологическа недвижима културна ценност 

с национално значение – тракийска куполна гробница, находяща се в землището на 

с.Гагово, общ.Попово 

 Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 
обществен ред и граждански права.“ 
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 



 
 

 Нашето становище е да подкрепим с четирите си гласа ЗА. Ние подкрепяме 
проекта за решение и призоваваме колегите общински съветници също да го подкрепят. 
Благодаря. 
 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Уважаеми колеги, прочитам проекта за решение заедно с основанията.  

 
 
 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2  от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1 и ал. 2, изр. 1 от 
Закона за държавната собственост,  във връзка  с чл. 12, ал. 4, т. 1 от Закона за културното 
наследство и чл.7 от НРПУРОИ, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 

 
1. Дава съгласие Община Попово да придобие право на безвъзмездно управление  по 

реда на чл.12, ал.4, т. 1 от Закона за културното наследство върху обект 

археологическа недвижима ценност „Тракийска куполна гробница”, находяща се в 

землището на с. Гагово, общ.Попово, публична държавна собственост с акт №: 

4935 от 29.06.2022г., вписан в служба по вписванията – гр.Попово.  

2. Възлага и упълномощава Кмета на Община Попово да предприеме всички 

действия, необходими за предоставяне на безвъзмездното право на управление по 

реда на чл.12, ал.4, т. 1 от Закона за културното наследство на посочения в т.1 

имот, както и да сключи договор за безвъзмездно право на управление на имот-

публична държавна собственост с Областен управител на Област Търговище,  след 

решение на Министерски съвет. 

 
 
 
 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Така, процедурата е сложна, но вече се действа по нея и се надявам да има щастлив 
край. Въпроси? Г-н Тодоров, заповядайте. 
Тодор Тодоров – общински съветник 

 Просто искам да попитам какво е състоянието на гробницата в момента? Може ли 
някой да каже? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря ви. Кой ще отговори? Г-н Веселинов, заповядайте. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Уважаеми общински съветници, дами и господа, г-н председател, това е едно 
уникално археологическо наследство, което е на наша територия. Дълги години се мъчим 
да го запазим, да го съхраним, докато стигнем до един момент на възстановяване и 
разбира се то ще бъде и с проекти. Сега, дали ще бъде по европейски програми немога 



 
 

още да ви кажа. Дали ще започнем по етапно с бюджетни средства на общината. Наистина 
ние направихме нужното да покрием това съоражение, но един случай – опожаряване, 
така и не се намери ясно кой направи, въпреки че на всички ни е ясно кой направи това 
нещо с паленето на стърнищата. Не е добро състоянието. От тук нататък, ако всичко мине 
по процедура в наша полза, трябва да започнем да го възстановяваме. Незнам тук от 
седмица някой пътувал ли е нощно време, прави ли му впечатление „Ковачевско Кале“? 
Направихме пак с наши средства и ще продължим да надграждаме „Ковачевско Кале“. На 
мен ми се иска да придадем и по – завършен вид. Хубаво беше тази точка, защото я 
разширяваме с въпрос, г-н Тодоров, да е и Директора на музея Владимир Иванов, идеите 
му са много както винаги, той си е такъв, търсещ човек, познаваме се. Една част да успее, 
ще го подкрепяме. Но ние разширяваме тази културно – историческа даденост на 
територията, предстои да искаме още увеличаване на бройки към историческия музей. Ще 
се наложи да разширим и бройки да направим, може би към структурата на общинска 
администрация, както е в „Ковачевско Кале“ и на „Тракийската гробница“ в Гагово и да 
продължим да работим в направление инфраструктура, довеждаща инфраструктура. 
Знаете, там е един земеделски кален път и се създават проблеми, а има интерес, дадено е в 
интернет като обект, виждам, че хора идват от всякъде, които се интересуват от такива 
исторически дадености. Г-н Тодоров, не е прекрасно състоянието. Трябва да започнем да 
работим и затова го внасям. Едва ли държавата ще вземе да работи при положение, че има 
много такива национални исторически археологически обекти, където инвестира от 
години, да започне и тук. Това с наши сили лека полека и с държавна естествено помощ и 
със средства от ЕС по някой проект ще надграждаме. Живот и здраве. Няма да стане лесно 
и бързо. Благодаря ви.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Г-жа Игнатова беше първа, така че заповядайте, госпожо. 
Десислава Игнатова – общински съветник 

 Уважаеми г-н председател, г-н Кмет, колеги, аз, тъй като г-н Тодоров дублира 
въпроса, който бях предвидила да задам, по – скоро ще изразя едно лично мнение. Да, 
гробницата наистина е много интересна като исторически обект, доколкото знам в 
Северна България няма такава гробница с два купола. Рядък обект, който ще позволи 
притока на много туристи наистина в нашия регион, ако се рекламира правилно. Бих 
изразила лично мнение и препоръка, когато се правят проекти за изграждане на 
допълнителни съоръжения, нека те да се вписват в обекта, да не бъдат доминиращи и да 
стоят чужди т.е. да запазим автентичния вид на съоръжението, тъй като хората, които 
ценят това, това ще търсят при посещението си. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря, г-жо Игнатова за препоръката. Надявам се, че бъде взета предвид. Г-н 
Витанов, заповядайте. 
 

 

Валентин Витанов – общински съветник 

 Значи тука в моя район там е голямата. Има още три заедно в нея там. Добре сме 
направили да вземем повече земя за по нататък. Тука в Опака, отгоре там има също 
голяма, много хубава е била, обаче иманярите са минали много пъти. Сега само 
фрагменти има. Аз съм ходил много, но това е останало, което е. Някоя друга паричка 
излиза. Незнам как, тъй да го направим и да го съберем. Трябва да се работи наистина, 
хора така, които са компетентни и от там. Да, трябва да има хора. И аз една магила си 
вземах и тъй, защото ми трябват пари.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря, г-н Витанов за отношението, което вземате. Уважаеми колеги, ако няма 
друго, да преминем към гласуване, защото явно интереса е голям, дано да има развитие по 
въпроса. Аз си мисля, че наистина в тази посока като културно – историческо наследство 
имаме какво да правим, може да почерпим и опит от съседни общини, включително и от 



 
 

нашата област. Така че имаме какво да направим по тази тема. Има ли някакви други 
въпроси? Преминаваме към гласуване, ако няма. 

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

8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 

9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 

10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 

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    -   29   

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Решението се приема !  
 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 362 



 
 

 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2  от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1 и ал. 2, изр. 1 от 
Закона за държавната собственост,  във връзка  с чл. 12, ал. 4, т. 1 от Закона за културното 
наследство и чл.7 от НРПУРОИ, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 

 
1. Дава съгласие Община Попово да придобие право на безвъзмездно управление  по 

реда на чл.12, ал.4, т. 1 от Закона за културното наследство върху обект 

археологическа недвижима ценност „Тракийска куполна гробница”, находяща се в 

землището на с. Гагово, общ.Попово, публична държавна собственост с акт №: 

4935 от 29.06.2022г., вписан в служба по вписванията – гр.Попово.  

2. Възлага и упълномощава Кмета на Община Попово да предприеме всички 

действия, необходими за предоставяне на безвъзмездното право на управление по 

реда на чл.12, ал.4, т. 1 от Закона за културното наследство на посочения в т.1 

имот, както и да сключи договор за безвъзмездно право на управление на имот-

публична държавна собственост с Областен управител на Област Търговище,  след 

решение на Министерски съвет. 

 
 

 

 

 

Преминаваме към работа по девета  точка от Дневния ред.  

9.Утвърждаване на Допълнение на ценоразпис за продажба на дървесина, добита от 

горски територии – собственост на община Попово. 

 Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, 
архитектура и нормативна уредба“ 
 

 

 

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. 
Отсъства, кой ще докладва? 

Найден Иванов – общински съветник 

Благодаря. Уважаеми колеги, ние приехме ценоразпис и сега всъщност предлага 
нашата комисия да утвърдите допълнението към ценоразписа за продажба на дървесина с 
5 гласа ЗА. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам проекта за решение:  
 

 



 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 71, ал. 5, т. 3 
и ал. 1, т. 7 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесни и 
недървесни горски продукти и чл. 60, ал. 1 от АПК, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Утвърждава Допълнение на Ценоразпис за продажба на дървесина, добита от общински 
горски територии – собственост на Община Попово, утвърден с Решение 263 по Протокол 
№ 26 на Общински съвет – Попово, като в него се създава нов раздел "IV. Стояща 
дървесина на корен (франко сечище) - чл. 71, ал. 1, т. 7", както следва: 
 

IV. IV. IV. IV. Стояща дървесина на корен (франко сечище) Стояща дървесина на корен (франко сечище) Стояща дървесина на корен (франко сечище) Стояща дървесина на корен (франко сечище) ----    чл. 71, чл. 71, чл. 71, чл. 71, ал. ал. ал. ал. 1, т. 7:1, т. 7:1, т. 7:1, т. 7: 

Кат. / СортиментКат. / СортиментКат. / СортиментКат. / Сортимент Мярка Единична цена 
лв. без ДДС 

ШИРОКОЛИСТНИШИРОКОЛИСТНИШИРОКОЛИСТНИШИРОКОЛИСТНИ      

- ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНАЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНАЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНАЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА      

----    Трупи за бичене от 18 до 29 см.Трупи за бичене от 18 до 29 см.Трупи за бичене от 18 до 29 см.Трупи за бичене от 18 до 29 см.   

втч Букови м3 50,0050,0050,0050,00    

втч Дъбови м3 50,0050,0050,0050,00    

втч Церови м3 40,0040,0040,0040,00    

втч Тополови м3 40,0040,0040,0040,00    

втч Липа м3 40,0040,0040,0040,00    

втч Акация м3 50,0050,0050,0050,00    

втч Редки дървесни видове м3 60,0060,0060,0060,00    

втч Ясен м3 50,0050,0050,0050,00    

втч Други м3 40,0040,0040,0040,00    
- СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНАСРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНАСРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНАСРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА   

----    Технологична дървесинаТехнологична дървесинаТехнологична дървесинаТехнологична дървесина   

втч Широколистни - меки м3 15,0015,0015,0015,00 

втч Широколистни - твърди м3 35,0035,0035,0035,00 

----    ДРЕБНАДРЕБНАДРЕБНАДРЕБНА    СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНАСТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНАСТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНАСТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА      

----    Технологична дървесинаТехнологична дървесинаТехнологична дървесинаТехнологична дървесина      

втч Широколистни - меки м3 15151515,00,00,00,00 

втч Широколистни - твърди м3 35,0035,0035,0035,00 

-ДЪРВА ЗА ГОРЕНЕДЪРВА ЗА ГОРЕНЕДЪРВА ЗА ГОРЕНЕДЪРВА ЗА ГОРЕНЕ   

втч Широколистни - меки м3 15,0015,0015,0015,00 

втч Широколистни - твърди    м3 35,00 

----    ВЪРШИНА ВЪРШИНА ВЪРШИНА ВЪРШИНА ----    меки/твърдимеки/твърдимеки/твърдимеки/твърди    м3 6,006,006,006,00 

 
 
2. Разпорежда предварително изпълнение на решението по т.1 на основание чл. 60, ал. 1 
АПК с оглед осигуряване на защита на особено важни обществени интереси и 
предотвратяване на значителни и трудно поправими вреди от закъснението на 
изпълнението. 

 
Приложение: 
1. Писмо вх. № 30-159-55#1/11.11.22 г 



 
 

 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Може би г-н Илиев ще ни даде повече подробности по това предложение за 
решение. 
Илиян Илиев – общинска администрация 

Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми дами и господа общински 
съветници, уважаеми зам. Кметове, налагането на това приемане на решение касае за 
продажбата точно на дървесина на корен. Става въпрос за две населени места за в 
момента, пропуснато е предния път, когато е гласуван ценоразписа. В момента Еленово и 
Тръстика сами си добиват хората дървесина от общински горски територии и без това 
приемане на този ценоразпис няма как да им бъде фактурирана дървесината. Изцяло ще 
бъдат задоволени тези две села с дървесина, а другото, което попитахте, основната част в 
населените места са си закупили по пет кубика, по толкова им предоставиха от „Черни 
лом“, ДЛС „Черни лом“. Има вече някои села, които са изцяло задоволени, има някой като 
Захари Стояново, които още нямат никаква дървесина предоставена. Общо взето по пет 
кубика има на домакинство за сега. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

А ще решим ли проблема в Захари Стояново? 
Илиян Илиев – общинска администрация 

Надявам се. Надявам се идната седмица, която идва да се фактурира цялото 
количество дървесина. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре. Г-жо Расимова, имате въпрос. 
Емел Расимова – общински съветник 

 Да, защото стана въпрос за Захари Стояново. От къде ще им извозват дървата? И на 
каква цена според теб? Защото имам информация, че ще бъде от Звезда и петте кубика, 
които ще си заплатят превоза ще бъде по – скъп. Така ли е? 
Илиян Илиев – общинска администрация 

 Не мога да кажа със сигурност, но доколкото знам, онзи ден бях на разговор с 
директорката г-жа Василева, 180 кубика ще бъдат от Садина, а останалите до 245 по памет 
го говоря сега, защото не е пред мен таблицата, да ще бъдат от Звезда по всяка вероятност. 
Но на фона на липсата на дърва, на дървесина за огрев не само в нашата община, а и в 
цялата страна, мисля че и от Звезда няма да се оскъпят толкова много дървата. Така си 
мисля аз. На фона на свободния пазар както вървят дървата по складовете и както ги 
предлагат примерно от фирмите ще е доста по – евтино.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре. Благодаря, г-н Илиев. Г-н Дюкенджиев, заповядайте. 
 

 

Христо Дюкенджиев – общински съветник 

 Аз искам да внеса малко яснота какво означава това нещо на корен. Това означава, 
че който желае може да влезе и да добива дървесина. До тук добре, задоволяваме пазара. 
Кой ще носи отговорността, ако убием човек? Защото те тръгват и няма контрол, няма кой 
да упражнява контрола. Кой ще упражни контрола? Кой горски? Виждали ли сте колко 
хора влизат в горите? Събарят, каквото искат правят, каруци, камиончета, трактори 
вървят. Просто някой трябва да поеме отговорността за контрола. Това искам да кажа. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Аз разбирам опасенията на г-н Дюкенджиев, но си спомням в близкото минало, в 
което си беше практика всеки да си добива. Имаше един ден и определен час или време, в 
което може да добиеш, в събота от 6 до 16 или 18 часа и който, каквото успее да добие, 
това е. Мисля, че точно в този период на липса на такава дървесина, това е един начин за 



 
 

спасяване. Искрено се надявам да нямаме неприятни случки. Но аз си мисля, че това 
наистина е решение на горските, които трябва да организират начина, г-н Илиев ще каже, 
но има начини на организиране, защото това нещо се практикуваше в  близкото минало, се 
практикуваше. Аз си спомням времената, в които сме секли, те са маркирани, после само 
се следеше дали отсечената дървесина е маркирана. При всички положения не е най – 
добрият начин за стопанисване, но в тези извънредни ситуации, мисля че е някакво 
решение. 
Христо Дюкенджиев – общински съветник 

 Те разполагат само с един служител, той не може да упражни този контрол искам 
да ви кажа.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Това уговорено ли е с горското? Имаме ли тяхното съгласие на този начин на 
добиване?  
Илиян Илиев – общинска администрация 

 Имаме, да имаме такова съгласие, даже  в момента по памет на отдел 170б на 
Тръстика ви казах, че се добива дървесина за Еленово и Тръстика за двете населени места. 
Понеже на процедурите за сеч, които бяха изготвени от „Черни лом“ първо не бяха, нямам 
точна яснота, но се забавиха и това наложи хората сами да започнат да си добиват 
дървесината. Като мога да ви кажа, че сигурно на 70 или 80 процента е добита 
дървесината вече. Контрола го упражнява горския, началника на участъка, кмета на 
населеното място, също и аз участвам в целия този контрол. И се надявам да не се случват 
такива неща.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Да, да, дано не се случват, при всички положения това е най – неприятното да 
имаме някой, който да пострада. Да се надяваме, че няма да се случи. Да заповядай, г-н 
Лазаров. 
Петър Лазаров – общински съветник 

 Искам да попитам едра строителна дървесина, това дърва за горене ли са? 
Илиян Илиев – общинска администрация 

 Не, това са трупи.  
Петър Лазаров – общински съветник 

 Това само последното дърва за горене, за това говорим. 
Илиян Илиев – общинска администрация 

Да. 
Петър Лазаров – общински съветник 

Тука само за бичене, така ли, трупи за бичене. Говорим си само за последната 
табличка. Разбрах. Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре. Други въпроси уточняващи? Г-н Димитров? 
 

 

Димитър Димитров – общински съветник 

Аз искам само една корекция да направим в докладната, защото писмото което ни е 
посочено тука в приложението на докладната, след решението не е от 9.11, защото 
изходящия номер на горското е от 10ти и в общината влиза на 11ти, за да бъдем 
максимално коректни за документацията, може би е техническа грешка, 9ти ноември е 
посочено, а ние такова писмо нямаме. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Поне приложено нямаме, така ли? 
Димитър Димитров – общински съветник 

Ами на горското е от 10.11, а в общината влиза на 11.11, просто е станала някаква 
техническа грешка.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 



 
 

Г-н Илиев? Или деловодство? 
Илиян Илиев – общинска администрация 

По – скоро техническа грешка явно е станала, търсим в момента. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Да, изходящ номер от 10.11, в общината влиза на 11.11, да точно така. Добре в 
същност тук да го поправим на 11.11 на входящ номер 30-159-55. Поправете го и във 
вашите предложения. Светле, поправи го в решението. Така, ако няма други въпроси, да 
преминем към гласуване. Гласуването е поименно. 
 

Гласуваме  ПОИМЕННО: 

 

 

1. Андрей Стефанов Петков    

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  ЗА 

8. Десислава Иванова Игнатова  ЗА 

9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 

10. Димитър Кънев Димитров  ЗА 

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    -    29 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

 

  
Решението се приема! 

 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 



 
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 363 
 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 71, ал. 5, т. 3 

и ал. 1, т. 7 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесни и 
недървесни горски продукти и чл. 60, ал. 1 от АПК, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Утвърждава Допълнение на Ценоразпис за продажба на дървесина, добита от общински 
горски територии – собственост на Община Попово, утвърден с Решение 263 по Протокол 
№ 26 на Общински съвет – Попово, като в него се създава нов раздел "IV. Стояща 
дървесина на корен (франко сечище) - чл. 71, ал. 1, т. 7", както следва: 
 

IV. IV. IV. IV. Стояща дървесина на корен (франко сечище) Стояща дървесина на корен (франко сечище) Стояща дървесина на корен (франко сечище) Стояща дървесина на корен (франко сечище) ----    чл. 71, чл. 71, чл. 71, чл. 71, ал. ал. ал. ал. 1, т. 7:1, т. 7:1, т. 7:1, т. 7: 

Кат. / СортиментКат. / СортиментКат. / СортиментКат. / Сортимент Мярка Единична цена 
лв. без ДДС 

ШИРОКОЛИСТНИШИРОКОЛИСТНИШИРОКОЛИСТНИШИРОКОЛИСТНИ      

- ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНАЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНАЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНАЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА      

----    Трупи за бичене от 18 до 29 см.Трупи за бичене от 18 до 29 см.Трупи за бичене от 18 до 29 см.Трупи за бичене от 18 до 29 см.   

втч Букови м3 50,0050,0050,0050,00    

втч Дъбови м3 50,0050,0050,0050,00    

втч Церови м3 40,0040,0040,0040,00    

втч Тополови м3 40,0040,0040,0040,00    

втч Липа м3 40,0040,0040,0040,00    

втч Акация м3 50,0050,0050,0050,00    

втч Редки дървесни видове м3 60,0060,0060,0060,00    

втч Ясен м3 50,0050,0050,0050,00    

втч Други м3 40,0040,0040,0040,00    
- СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНАСРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНАСРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНАСРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА   

----    Технологична дървесинаТехнологична дървесинаТехнологична дървесинаТехнологична дървесина   

втч Широколистни - меки м3 15,0015,0015,0015,00 

втч Широколистни - твърди м3 35,0035,0035,0035,00 

----    ДРЕБНАДРЕБНАДРЕБНАДРЕБНА    СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНАСТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНАСТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНАСТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА      

----    Технологична дървесинаТехнологична дървесинаТехнологична дървесинаТехнологична дървесина      

втч Широколистни - меки м3 15,0015,0015,0015,00 

втч Широколистни - твърди м3 35,0035,0035,0035,00 

-ДЪРВА ЗА ГОРЕНЕДЪРВА ЗА ГОРЕНЕДЪРВА ЗА ГОРЕНЕДЪРВА ЗА ГОРЕНЕ   

втч Широколистни - меки м3 15,0015,0015,0015,00 

втч Широколистни - твърди    м3 35,00 

----    ВЪРШИНА ВЪРШИНА ВЪРШИНА ВЪРШИНА ----    меки/твърдимеки/твърдимеки/твърдимеки/твърди    м3 6,006,006,006,00 

 
 



 
 

2. Разпорежда предварително изпълнение на решението по т.1 на основание чл. 60, ал. 1 
АПК с оглед осигуряване на защита на особено важни обществени интереси и 
предотвратяване на значителни и трудно поправими вреди от закъснението на 
изпълнението. 

 
Приложение: 
1. Писмо вх. № 30-159-55#1/11.11.22 г 

 

 

 
 

Преминаваме към работа по десета  точка от Дневния ред.  

10.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 Официално няма постъпили такива до този момент. Ксения Павлова има някакъв 
въпрос.  Да, заповядайте. 
Ксения Павлова – общински съветник 

 Два сигнала от граждани и съм длъжна да им дам гласност. Единия е за 
осветлението на бл. 2, който е до дискотека „Ъндърграунд“, между другото за втори път 
го внасям. Пълна тъмница било и сутрин и вечер. Значи трябва да се вземат мерки да има. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Въобще няма или късно се включва. 
Ксения Павлова – общински съветник 

 Не, няма осветление така ми казаха. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Защото проблема с късното включване беше решен за един ден въпроса.  
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 В „Запада“? 
Ксения Павлова – общински съветник 

 Да, в Запада, до Ъндъра. И втория сигнал е за състоянието на обществените 
тоалетни в града. Просто е трагично. И когато се наложи хора, гости на Попово също да ги 
ползват е потресаващо. Ако има начин, тези хора, които са по програма и почистват града 
на някакъв ротационен принцип да ги почистват, няма да бъде зле. Елементарна хигиена. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Така, други въпроси? Г-н Димитров, заповядайте.  
Димитър Димитров – общински съветник 

 Аз снощи граждани на града ме занимаваха, че и ми показваха пътните знаци в 
града са в окаяно състояние. Смисъл – знак забранено за товарни автомобили обърнат 
обратно или знак стоп паднал долу на земята. Масово е това нещо в града. Просто, ако 
може групата да мине да ги огледа и да влязат в някакъв режим.  
 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре, това е добър сигнал, защото наистина има и аз съм забелязал, че има. Има 
звено някакво, което се занимава с това, транспорт. Добре, други въпроси? Дражко, 
заповядай. Г-н Петров, извинявай. Заповядай. 
Драгомир Петров – общински съветник 

 Благодаря, г-н председател, но въпроса ми е към Кмета. Във връзка с мащабните 
ремонти в града похвално е, че се правят много улици, но знаете, че все има незадоволени, 
такива в малки улички. И все викат, а до нас кога ще дойде? Просто незнам. Само че 
бяхме говорили преди време да се направи някаква група, която да им затваря поне, 
запушва дупките, някакви частични ремонти, разбирате ли? Нещо да се направи в града с 
една такова, защото аз им казвам в тез малките улици те нямат такова натоварване. Кога 
ще има дойде реда? Ама ние навсякъде правят, при нас не правят. Тя работата е страшна. 



 
 

Трябва да измислим нещо наистина, да ги отремонтирваме с някаква такова, да се 
плануват тези частични ремонти, да им се направят улиците. Така си мисля, г-н Кмета ще 
каже. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Въпрос на средства е всичко. 
Драгомир Петров – общински съветник 

 Да, да знам, обяснявам им, просто каква е ситуацията, само че те – то при нас от 
коя година тази уличка, то поне аз ги знам къде са, ама просто хората са си прави, защото 
не могат да се приберат до вкъщи. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Г-н Веселинов, заповядайте. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Тодоров? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Г-н Тодоров, заповядайте. 
Тодор Тодоров – общински съветник 

 Може ли г-н Кмета да отговаря заедно? Бяхме поставили въпроса с г-н 
Попвеличков за едни огледала. Да попитам до края на мандата ще се случи ли? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Със сигурност имаме обещанието, че това ще стане. Други въпроси има ли? Д-р 
Веселинов, заповядайте. 
Д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 Уважаеми дами и господа, тука преди две седмици, ако ви прави впечатление 
пуснахме зад общината новият паркинг. Леле, с какъв ентусиазъм против един знак. 
Обрах всички критики заради един знак забранено влизането от към Пацони. Наистина 
два паркинга направихме, две години ги задържам и накрая решихме заедно с вас да ги 
включим в бюджета. Е как един не каза направихте добре, заради един знак имаше 
толкова недоволство. Искам да кажа, че винаги се гледа малкото и си готов за едно 
опечено агне, като видиш една муха кацнала на него, да изхвърлиш цялото агне. Ама тези 
проекти са съгласувани с специалисти, с инжинери по безопасност на движение и така са 
го видели, сложили са този знак и аз като някой бивш премиер реших еднолично да 
разпоредя да махнат знака, което не е правилно. Ама не е правилно. Идеята беше да се 
влиза, може би се натоварва главната улица и да се излиза от към Пацони. Незнам какво 
ще стане, ако вкараме в ОбС и сложим автомати за таксуване по паркингите, а тука е така. 
Бариера, излиза от татък, автомата, плаща си. Защото има хора, особено лятото като 
сложи колата на центъра седи, категория кибици, цял ден кафе пие, ама улиците 
задръстени. Обещавам, че няма да вкарвам Наредбата за таксуване на парко местата. 
Имаме готовност. Но защо само Кмета е виновен? Ако вкараме тази Наредба за парко 
местата, може да си представите какво ще стане. Не е вярно, че не правим малките улици. 
Погледнете, правим и малки улици заедно с големите. Важно е стратегически големите 
улици да са с приоритет, но правим и малки улици. Проблема е друг. Проблема е, че всяка 
улица в първия етап хванахме реконструкция на подземната инфраструктура ВиК. Ето 
това е проблема. Сега, аз най – много искам да направим към бившия Електроапаратурен, 
защото там е бизнеса. Най – много ми се иска да направим ѝ“Земеделска“, ужасна е в 
посока Руския паметник, ама няма канал, ама няма водопровод. Сега започнахме някой 
малки улици, които са в бюджета, но ги стопирах. Защо ги стопирах? Викам Явор 
Миланов шефа на ВиК Търговище, той се сърди, с нашия багер, който го купихме 
започнахме да копаем и да сменяме водопроводите. Някак си не е коректно, не е честно, 
не е професионално да асфалтираме улица, ако отдолу поне водопровода да не е сменен и 
след някой месец аварии, аварии и разкопаваме готовото. С „Белите брези“, с 
околовръстния път, който ще се свърже като се пусне магистралата, също това е с 
приоритет. Там този район може да е краен, не сме го направили. Колко години? Лошото 
е, че като видят хората, че се прави нещо, всеки иска неговата улица. Представете си аз 



 
 

какво правя, вървя по улицата и да, да, да, обещавам. Кой за коя улица ме занимае, да ще 
разгледам, ще направим, но проблема е водопровода. И не навсякъде можем да го 
включим в инвестиционната програма, улиците и да започнем обществена поръчка и да 
правим инфраструктура. Вие виждате, че приоритета в Общината последните две, три 
години е инфраструктурата и града. Сега, селата малко останаха назад, което не е 
правилно. Гласуваха се някой проекти  и фирмата „Пътинжинеринг“ има задължението 
няколко проекта да осъществи в селата. Забави се, не може. Не е само този прословут 
фонтан тука, който ще го хване три календарни години. Така ще бъде и по селата. 
Хубавото е, че тези пари са от кредита и не са по някакви програми и не са със срок на 
изпълнение, могат да се проточат. Сега пък „Пътинжинеринг“ поне спечелиха проекта 
Дриново – Тръстика, там са на два етапа парите. Получихме милион и сто от регионалното 
министерство, сигурно зимата ще хвърлят усили на там. Спечелиха проекта Сеячи 
центъра, изхода ЖП гара и там ще започнат да работят. Въпреки, че там ако си спомняте 
миналия път гласувахме искане от Фонд Земеделие да вземем пари, да ни дадат пари за 
този проект. Представете си те ще го завършат зимата ли, пролетта ли, Сеячи с гарата ще 
бъде свързан. Ама ние нямаме парите и тук стана въпрос за средства, проблем имаме със 
средствата. Истина е. Добре, че бяха тези проекти за заетост, които Димитров, кога 
изтичат? Аз мисля 6ти ли, 8ми декември и сега ще оставим селата без хора, за да влезем в 
новата година. Ние нямаме мога да кажа, особено за местните дейности средства, които 
местни дейности постъпленията намаляват, а изискванията за заплатите се увеличават. 
Ние нямаме възможност декемврийската заплата да дадем. Сега имахме един резерв със 
средства, пролетта с едно постановление къде ни преведоха пари Ковид. Харчихме, няма 
ги вече. Правихме болница, една част остана. Да се надяваме, че с държавни дейности 
вменени ни администрацията ще се разплатим до края на годината. Но аз имам намерение, 
все пак на следващата сесия, незнам какво решение взехте, малко да променим и 
структурата, може би оптимизирана. Да направим някои съкращения за догодина, за да 
можем да повишим заплатите, защото ако вдигнат 850, 860 минималната заплата 
догодина, ние ще бъдем в невъзможност със следващия бюджет да посрещнем заплатите. 
Ще изравним заплатите на експертите с минималната заплата. По бюджет, г-н Тодоров и 
за знаците, които ми говорите, да имаме бюджета 30 хиляди, задържаме. Ако си спомняте 
гласувахте за знаково стопанство. Да, ще гледаме да ги усвоим тези пари, но все пак ги 
държахме резерва и за други нужди. В населените места знаците също не са, особено 
табелите вход – изход на населени места отдавна са стари, надраскани, изкривени. Ще 
започнем и там да подменяме. Ще вземем и светещи знаци, ще вземем прословутите 
огледала. А дано не е на края на мандата. Ама аз пък ви питам вас. Има тука един 
първенец политик, от който трябва да се учите. Той вече се готви за следващите избори. 
Той си направи предложение и за Кмет, въпреки че някой хора не разбраха, че кандидат за 
кмет не ти носи гласове, отколкото за съветници повече. Айде, изоставате. Да се огледам и 
аз, да видя кои ще издигате, та да взема решение за мен. Има една година, даже по – 
малко. Това го казвам съвсем сериозно, г-жо Расимова. Дай да видим ДПС, да видим БСП, 
да видим ГЕРБ, та да си направя сметка дали пък някой ще ме шамароса, та да не се 
кандидатирам. РЗС поне издигат, не агитират, но аз него съм го бил, г-н Хасан. Остави 
човека. Няма да е кандидат за кмет. Няма да ви кажа, това си е тайна между мене и него. 
Ама той Хасан винаги бърза. Той си подготвя отдавна хората, пък аз после като дойде 
време мога да му открадна някой. И така се получава, ама не ми се сърди. А другите 
предложения ги приемам, каквото можем  ще правим. Благодаря ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на г-н Веселинов. Г-н Димитров? 
Димитър Димитров – общински съветник 

 Д-р Веселинов, във връзка с последното преброяване ще паднем ли в друга 
категория т.е. ще бъде ли намален броя на общинските съветници? Нямам просто 
информация от последното преброяване. Какво ще се случи в следващия ОбС след една 
година.  



 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Трябва да има ново общинско деление доколкото знам, за да минем. Към този 
момент не вярвам да имаме някаква промяна. Трябва да се гласува в Народното събрание 
това нещо. То събрание не се знае дали ще има, пък камо ли да променят нещо по 
отношение на това, по – скоро аз не го вярвам. Не знам, нямам точна информация. Няма 
кой да отговори на това нещо. Отдавна замислят нова административна реформа, но 
никой не е предложил официално. На това последното заседание на общините в Албена 
коментираше се тази тема, но няма кой да го направи това, защото цялостната реформа е 
много сложна. Искаха да махнат общини, които са под три хиляди човека, примерно 
община Опака е на граница, не се знае къде ще отиде въобще, но такова предложение е. 
Коментираше се този въпрос. По принцип не вярвам някой да може поне на тези избори 
да го реши в тази ситуация. Позволете ми аз да кажа няколко думи. Отдавна имаме спор, 
само да се върна на темата с г-н Веселинов по отношение на паркирането. Аз съм изцяло 
за платено паркиране, защото в момента хаоса в града за мен е на лице, по отношение на 
паркирането. И със сигурност една Наредба, която приехме още в началото на миналия 
ОбС, миналия мандат, която касаеше това нещо по принцип остана не изпълнена. Ние сме 
останали един от малкото градове, които нямаме платено паркиране, нямаме паяк, защото 
ние в момента нямаме никаква възможност да контролираме неправилно спрените 
автомобили. И си мисля, че това до голяма степен е предпоставка, така че за мен може да 
е непопулярно, обаче е правилно решение и мисля, че трябва да се случи. Това е лично 
мое мнение. По отношение на тези платени паркинги, защо да няма на този платен 
паркинг, да има платени, да има и свободни паркинги. Защо да няма? Този, който желае да 
спре на близо до това, да си плати петдесет стотинки, един лев, както е навсякъде и да се 
съобрази с времето, за да не да си остави автомобила и да отиде да пие кафе. Има 
достатъчно други места където може да спре. Така че за мен организацията в това 
отношение, ние дори закъсняхме и трябваше да бъде направено отдавна. Аз незнам някой 
да ползва скоби. Имаше едно недоразумение, можем ли общинска полиция да слага 
скоби? Незнам, навсякъде на друго място в градовете може, ние не можем. Това също е 
въпрос на организация.  
Николай Черкезов – общински съветник 

 Ще ви прекъсна по темата, защото я проучвах много добре. Единственото, което 
можем да направим е да накажем със скоба, паят, някой който на платена зона не си е 
платил. Неправилно паркиране по закона за движение по пътищата неможем ние да се 
занимаваме.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Да, добре ок, слагаме платена зона, ние го имаме като решение в наредба и просто 
прилагаме наредбата. 
 

 

 

Николай Черкезов – общински съветник 

 Да, но само хора в зоната, която сме определили за платена и само когато не са си 
платили. Навсякъде другаде с не правилно паркирани коли, ние не можем да се 
занимаваме. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Ние като общинска полиция – не. 
Николай Черкезов – общински съветник 

 Ние не. Това е работа на КАТ по закона за движение по пътищата. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Да, така е. Аз затова говоря, нали по тази тема. За да стане това нещо трябва да има 
влязла в сила Наредба. Добре, ок. Да не разводняваме нещата, че всички бързаме. Ако 
няма други въпроси, закривам тридесет и шесто заседание на ОбС Попово.  
 



 
 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО: 

 

 

   

 

 

    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:  ……………………………. 

 

                                                 / Георги Георгиев / 

 

 

 

 

     

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:   ................................................. 

               / Дончо Дончев / 

 

         ……………………………… 

               / Драгомир Петров / 

 

………………………………    

       / Емел Расимова / 

      

         ………………………………    

       / Николай Черкезов / 

 

             

 

Протоколист -    .................................... 

   Ст. експерт  ОбС:                       / С. Георгиева / 


