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ПРОТОКОЛ    № 37 
 

 

 

Днес, 20.12.2022 г. /вторник/  в  залата на ОбС попово в сградата на Община   
Попово се проведе ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО заседание на Общински съвет  – Попово 
мандат 2019 – 2023 г.. 

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

Добро утро. На днешния прекрасен ден, който е „Игнажден“, както всички знаете, 
който е начало на поредицата Коледни и Новогодишни празници, позволете ми преди да 
започнем сесията, имаме подготвена изненада от членове на Гимназия „Христо Ботев“, 
нейният директор и ученици, които по традиция ще ни бъдат гости на този прекрасен празник. 
Знаете каква е традицията, първият който влезе в сградата в този ден, той е носител на това 
каква ще бъде, на символа каква ще бъде годината от тук на сетне. Така че да позволим да 
влязат едни млади, здрави, младо мъже, които да дадат един стимул за следващата година, да 
бъде по – добра, да бъде по – здрава, по – красива и по – успешна надявам се. Даваме думата 
на Коледарите от Гимназия „Христо Ботев“. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Вече по същество можем да продължим своята работа на днешния Игнажден 20.12.2022 
година. Моля за проверка на кворума – 28 общински съветника присъстват на днешното 
заседание. Имаме кворум, можем да вземаме решения, така че откривам ТРИДЕСЕТ И 
СЕДМОТО заседание на Общински съвет  – Попово мандат 2019 – 2023 г.  

На заседанието присъстват зам. Кмет Милена Божанова, зам. Кмет Трифонов, за 
съжаление Д-р Веселинов отсъства.  

Уведомление за отсъствие е постъпило от общинската съветничка Леман Мюмюнова. 
 
Колеги, имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 13 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. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 

2. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 1 за опазване на обществения 

ред и чистотата на населените места на територията на Община Попово. 

 



 
 

3.Приемане на План-сметка за определяне на разходите за дейностите по събиране, 

транспортиране и третиране на битовите отпадъци, както и за поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на 

територията на Община Попово за 2023 година. 

 

4.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. 

 

5.Приемане на краткосрочна Програма  за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2022-2024г. на Община 

Попово. 

 

6. Промяна в числеността на звена, дейности и мероприятия към Общинска 

администрация – гр. Попово. 

 

7.Определяне на продажна цена и ред за продажба на общински жилища, одобрени 

от Общински съвет – Попово, с решение № 342 по Протокол № 34/29.09.2022 г. 

 

8.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и 

план-схема на елементите от техническата инфраструктура – за подземен кабел нн 1 

kv за нуждите на оператора за захранване на мобилна базова станция TGV0018 , 

находяща се в имот с КК 36470.14.14 в землището на с.Кардам, общ.Попово. 

 

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

територии – собственост на община Попово, считано от 01.01.2023 г. 

 

10.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 “Модернизация на образователната 

среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост. 

 

11.Одобряване на годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяване на 

концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2021 г. 

 

12.Одобряване на списък с кандидати за получаване на финансово подпомагане на 

брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми и определяне на 

отпуснатите суми. 

 

13.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    -   28 

   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 2022год. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово. 
Становища: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”, ПК „Общинско 
имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”, ПК 
„Финанси, бюджет, местни данъци и такси”, ПК „Устройство и развитие на общината, 
градоустройство, архитектура и нормативна уредба”, ПК „Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта” 
 Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаема г-жо зам. Кмет, уважаеми г-н зам. 
Кмет, уважаеми представители на общинска администрация, уважаеми колеги общински 
съветници, на нашето заседание, което беше в не пълен състав с 4 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 председател, уважаеми колеги, уважаеми представители 
на общинска администрация, уважаеми зам. Кметове, нашата комисия заседава вчера на 
19.12.2022г от 9:00 часа в  пълен състав. След като разгледахме  точката,  която в момента 
обсъждаме, с пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 
Хасан Хасан – общински съветник 

 Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми зам. Кметове и уважаеми 
служители на общинска администрация и уважаеми колежки и колеги общински 
съветници, нашата комисия заседава вчера от 10:00 часа в не пълен състав и становището 
и по тази първа точка е с 4 гласа ЗА, подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 
Найден Иванов – общински съветник 

Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми зам. Кметове, представители на 
общинска администрация, 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 зам. Кметове, уважаеми 
представители на общинската администрация, уважаеми колеги, нашата комисия по първа 
точка от Дневния ред подкрепя  с 4 гласа ЗА проекта за решение.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря. Уважаеми колеги, ще зачета само основанията. Няма да зачитам като 
цяло предложението за актуализация, тъй като са доста, тридесет и четири, тридесет и 
шест са дори и ще ни отнеме доста време. Със сигурност всички комисии са ги разгледали 



 
 

внимателно, няма направени допълнителни корекции в предложенията, така че, ако има 
коментари, в рамките на коментара ще коментираме същността на решението. 
Основанията за приемането на Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на 
Община Попово за 2022год.: 
 

 

 
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, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
 
 1. Приема изменения по местните приходи от Бюджета на Община Попово 

за 2022 г. съгласно Приложение №1; 
2. Приема изменения по разходите от Бюджета на Община Попово за 2022 г. 

съгласно Приложение №2; 
3. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 

ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 524 „Домашен социален патронаж” 
– Технически проект за обект: Преустройство и преоборудване на кухненски блок в 
бившия ресторант "Рила" представляващ самостоятелен обект с идентификатор 
57649.503.2393.2.13, находящ се на ул. "Михаил Маджаров" №1, гр. Попово със сумата 
600 лв.; /източник на финансиране: 600 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/. 

4. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 606 „Изграждане, ремонт и 
поддържане на уличната мрежа” – обект „Основен ремонт на ул. "Тодор Каблешков" от 
ул. „България“ до ул. „Изгрев“, гр. Попово в т.ч. проектиране, СМР, авторски надзор и 
строителен надзор“ със сумата 4 400 лв. /източник на финансиране: 4 400 лв. – целева 
субсидия за капиталови разходи/; 

5. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 606 „Изграждане, ремонт и 
поддържане на уличната мрежа” – обект „Основен ремонт на ул. „Стара“ от ул. 
„Славянска“ до ул. „България“ т.ч. проектиране, СМР, авторски надзор и строителен 
надзор“ със сумата 14 279 лв. /източник на финансиране: 14 279 лв. – целева субсидия за 
капиталови разходи/; 

6. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 606 „Изграждане, ремонт и 
поддържане на уличната мрежа” – обект „Основен ремонт на ул. „Симеон Велики“ гр. 
Попово от ул. „Панайот Волов“ гр. Попово до ул. „Иван Иванов“ гр. Попово“ със сумата 
13 994 лв. /източник на финансиране: 13 994 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

7. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 606 „Изграждане, ремонт и 
поддържане на уличната мрежа” – обект „Основен ремонт на ул. „Цар Асен“ гр. Попово 
от ул. „Панайот Волов“ гр. Попово до ул. „Иван Иванов“ гр. Попово“ със сумата 14 311 
лв. /източник на финансиране: 14 311 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

8. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 738 „Читалища” – обект „Основен 



 
 

ремонт на покрив читалище с. Дриново, общ. Попово“ със сумата 5 540 лв. /източник на 
финансиране: 5 540 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

9. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-03 
„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ за дейност 619 „Други 
дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – 
обект „Климатици за ведомствено жилище“ със сумата 740 лв. /източник на финансиране: 
740 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

10. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-06 
„Изграждане на инфраструктурни обекти“ за дейност 619 „Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното развитие” – обект „Изграждане на 
паркинги в ПИ 57649.503.2135, ПИ 57649.503.2150, ПИ 57649.503.3548 в кв.105, гр. 
Попово“ в т.ч. стр. надзор и авт. надзор“ със сумата 28 653 лв. /източник на финансиране: 
28 653 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

11. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-06 
„Изграждане на инфраструктурни обекти“ за дейност 619 „Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното развитие” – обект „Изграждане на 
паркинг в  ПИ 57649.503.3583 в кв.116, гр. Попово в т.ч. стр. надзор и авт. надзор“ със 
сумата 3 510 лв. /източник на финансиране: 3 510 лв. – целева субсидия за капиталови 
разходи/; 

12. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-06 
„Изграждане на инфраструктурни обекти“ за дейност 606 „Изграждане, ремонт и 
поддържане на уличната мрежа” – ППР, обект „Изработване на инвестиционен проект за 
"Реконструкция на ул. Ген. Прохоров и част от ул. Фотинова за реализиране на източна 
връзка в урбанизираната територия на гр. Попово“ със сумата 6 000 лв. /източник на 
финансиране: 6 000 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

13. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-02 
„Придобиване на сгради“ за дейност 745 „Обредни домове и зали” – ППР, обект 
„Изработване на инвестиционен проект за параклис в гробищен парк гр. Попово“ със 
сумата 400 лв. /източник на финансиране: 400 лв. – целева субсидия за капиталови 
разходи/; 

14 Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-05 
„Придобиване на стопански инвентар“ за дейност 622 „Озеленяване”, обект „Техника за 
озеленяване“ със сумата 164 лв. /източник на финансиране: 164 лв. – целева субсидия за 
капиталови разходи/; 

15. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-06 
„Изграждане на инфраструктурни обекти“ за дейност 714 „Спортни бази за спорт за 
всички“ – ППР, обект „Изготвяне на инвестиционен проект за Многофункционална 
спортна площадка в гр. Попово, кв. 148, УПИ ІV“ със сумата 1 000 лв. /източник на 
финансиране: 1 000 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

16. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-06 
„Изграждане на инфраструктурни обекти“ за дейност 714 „Спортни бази за спорт за 
всички“ – ППР, обект „Изготвяне на инвестиционен проект за Многофункционална 
спортна площадка в с. Зараево, общ. Попово, кв. 32“ със сумата 200 лв. /източник на 
финансиране: 200 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

17. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-06 
„Изграждане на инфраструктурни обекти“ за дейност 714 „Спортни бази за спорт за 
всички“ – ППР, обект „Изготвяне на КПИИ за Спортна площадка за мини футбол в с. 
Ковачевец, общ. Попово, кв. 45, УПИ І“ със сумата 800 лв. /източник на финансиране: 800 
лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

18. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-19 
„Придобиване на други ДМА“ за дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, 
пощите и далекосъобщенията“ – обект „Доставка и монтаж на 9 бр. автобусни спирки в гр. 



 
 

Попово“ със сумата 224 лв. /източник на финансиране: 224 лв. – целева субсидия за 
капиталови разходи/; 

19. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-06 
„Изграждане на инфраструктурни обекти“ за дейност 603 „Водоснабдяване и 
канализация“ – обект „Изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура на 
прилежащата улична мрежа в ж.к. „Младост“, кв. 7, 8 и 11  на гр. Попово“ със сумата 
1 396 лв. /източник на финансиране: 1 396 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

20. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 322 „Неспециализирани училища, 
без професионални гимназии” – ППР, обект „Изготвяне на технически паспорт и доклад 
от обследване за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. 
Попово“ със сумата 8 921 лв. /източник на финансиране: 8 921 лв. – целева субсидия за 
капиталови разходи/; 

21. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 322 „Неспециализирани училища, 
без професионални гимназии” – ППР, обект „Изготвяне на технически паспорт и доклад 
от обследване за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ гр. 
Попово“ със сумата 8 815 лв. /източник на финансиране: 8 815 лв. – целева субсидия за 
капиталови разходи/; 

22. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 322 „Неспециализирани училища, 
без професионални гимназии” – ППР, обект „Изготвяне на технически паспорт и доклад 
от обследване за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Любен Каравелов“ гр. 
Попово“ със сумата 2 249 лв. /източник на финансиране: 2 249 лв. – целева субсидия за 
капиталови разходи/; 

23. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 322 „Неспециализирани училища, 
без професионални гимназии” – ППР, обект „Изготвяне на технически паспорт и доклад 
от обследване за енергийна ефективност на сградата на ПГ „Христо Ботев“ гр. Попово“ 
със сумата 8 912 лв. /източник на финансиране: 8 912 лв. – целева субсидия за капиталови 
разходи/; 

24. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 311 „Детски градини” – ППР, 
обект „Изготвяне на технически паспорт и доклад от обследване за енергийна 
ефективност на сграда на ДГ „Зарайск“ с. Зараево, общ. Попово“ със сумата 1 365 лв. 
/източник на финансиране: 1 365 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

25. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 311 „Детски градини” – ППР, 
обект „Изготвяне на технически паспорти и доклади от обследване за енергийна 
ефективност на сградите на ДГ „Слънце“ гр. Попово“ със сумата 3 126 лв. /източник на 
финансиране: 3 126 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

26. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 311 „Детски градини” – ППР, 
обект „Изготвяне на технически паспорти и доклади от обследване за енергийна 
ефективност на сградите на ДГ „Здравец“ гр. Попово“ със сумата 2 486 лв. /източник на 
финансиране: 2 486 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

27. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 322 „Неспециализирани училища, 
без професионални гимназии” – ППР, обект „Изготвяне на технически проект с предмет: 
Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, 
ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на ОУ "Св. Климент 
Охридски" гр. Попово, ул. "Райна Княгиня" №4“ със сумата 24 343 лв. /източник на 
финансиране: 24 343 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 



 
 

28. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 322 „Неспециализирани училища, 
без професионални гимназии” – ППР, обект „Изготвяне на технически проект с предмет: 
Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, 
ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на ОУ "Никола Йонков 
Вапцаров" гр. Попово, ул. "Панайот Волов" №8“ със сумата 24 053 лв. /източник на 
финансиране: 24 053 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

29. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 322 „Неспециализирани училища, 
без професионални гимназии” – ППР, обект „Изготвяне на технически проект с предмет: 
Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, 
ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на ОУ “Любен Каравелов” гр. 
Попово, ул. “Цар Освободител” №18“ със сумата 6 138 лв. /източник на финансиране: 6 
138 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

30. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 322 „Неспециализирани училища, 
без професионални гимназии” – ППР, обект „Изготвяне на технически проект с предмет: 
Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, 
ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на ПГ "Христо Ботев" - гр. 
Попово, ул. "6-ти Септември" №8“ със сумата 24 324 лв. /източник на финансиране: 3 011 
лв. – целева субсидия за капиталови разходи и 21 313 лв. – собствени бюджетни средства-
§40-40 „Постъпления от продажба на земя/; 

31. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 311 „Детски градини” – ППР, 
обект „Изготвяне на технически проект с предмет: Обновяване на инфраструктурата и 
мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и 
обзавеждане на сградата на ДГ “Зарайск” с. Зараево, ул. „1 май" №38, общ. Попово“ със 
сумата 3 727 лв. /източник на финансиране: 3 727 лв. – собствени бюджетни средства-§40-
40 „Постъпления от продажба на земя/; 

32. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 311 „Детски градини” – ППР, 
обект „Изготвяне на технически проект с предмет: Обновяване на инфраструктурата и 
мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и 
обзавеждане на сградите на ДГ “Слънце” гр. Попово“ със сумата 13 679 лв. /източник на 
финансиране: 13 679 лв. – собствени бюджетни средства-§40-40 „Постъпления от 
продажба на земя/; 

33. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 311 „Детски градини” – ППР, 
обект „Изготвяне на технически проект с предмет: Обновяване на инфраструктурата и 
мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и 
обзавеждане на сградата на ДГ “Здравец” - гр. Попово“ със сумата 11 685 лв. /източник на 
финансиране: 11 685 лв. – собствени бюджетни средства-§40-40 „Постъпления от 
продажба на земя/; 

34. Добавя се в инвестиционната програма за делегирани от държавата дейности 
§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ за дейност 530 
„Център за настаняване от семеен тип“, обект „Изграждане на видеонаблюдение в Звено 
"Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания" гр. Попово със 
сумата 3 477 лв. /източник на финансиране: 3 477 лв. – собствени бюджетни средства/. 
 35. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и 
параграфи в бюджета на общината за 2022 година. 

36. Допуска предварително изпълнение на настоящите решения на основание чл.60, 
ал.1 от АПК, с оглед защита на обществения интерес на гражданите на Р. България, в 
частност жителите на Община Попово. 



 
 

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 11 дни, а промените в Бюджета касаят 
приходи и разходи за 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. Решенията пак казвам са в писмен вид раздадени, няма 
направени корекции. Имате думата за въпроси, коментари по отношение на 
предложението за актуализация. Заповядайте.Имаме ли въпроси. Невиждам. Добре. Това 
предполага добро обсъждане в комисиите и изчистване на всички неясноти. В такъв 
случай преминаваме към гласуване по точка едно Актуализация на бюджета. 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  ОТСЪСТВА 

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    -    28 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

 Решението се приема! 

 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 364 
 

 
 
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, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
 
 1. Приема изменения по местните приходи от Бюджета на Община Попово 

за 2022 г. съгласно Приложение №1; 
2. Приема изменения по разходите от Бюджета на Община Попово за 2022 г. 

съгласно Приложение №2; 
3. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 

ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 524 „Домашен социален патронаж” 
– Технически проект за обект: Преустройство и преоборудване на кухненски блок в 
бившия ресторант "Рила" представляващ самостоятелен обект с идентификатор 
57649.503.2393.2.13, находящ се на ул. "Михаил Маджаров" №1, гр. Попово със сумата 
600 лв.; /източник на финансиране: 600 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/. 

4. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 606 „Изграждане, ремонт и 
поддържане на уличната мрежа” – обект „Основен ремонт на ул. "Тодор Каблешков" от 
ул. „България“ до ул. „Изгрев“, гр. Попово в т.ч. проектиране, СМР, авторски надзор и 
строителен надзор“ със сумата 4 400 лв. /източник на финансиране: 4 400 лв. – целева 
субсидия за капиталови разходи/; 

5. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 606 „Изграждане, ремонт и 
поддържане на уличната мрежа” – обект „Основен ремонт на ул. „Стара“ от ул. 
„Славянска“ до ул. „България“ т.ч. проектиране, СМР, авторски надзор и строителен 



 
 

надзор“ със сумата 14 279 лв. /източник на финансиране: 14 279 лв. – целева субсидия за 
капиталови разходи/; 

6. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 606 „Изграждане, ремонт и 
поддържане на уличната мрежа” – обект „Основен ремонт на ул. „Симеон Велики“ гр. 
Попово от ул. „Панайот Волов“ гр. Попово до ул. „Иван Иванов“ гр. Попово“ със сумата 
13 994 лв. /източник на финансиране: 13 994 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

7. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 606 „Изграждане, ремонт и 
поддържане на уличната мрежа” – обект „Основен ремонт на ул. „Цар Асен“ гр. Попово 
от ул. „Панайот Волов“ гр. Попово до ул. „Иван Иванов“ гр. Попово“ със сумата 14 311 
лв. /източник на финансиране: 14 311 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

8. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 738 „Читалища” – обект „Основен 
ремонт на покрив читалище с. Дриново, общ. Попово“ със сумата 5 540 лв. /източник на 
финансиране: 5 540 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

9. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-03 
„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ за дейност 619 „Други 
дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – 
обект „Климатици за ведомствено жилище“ със сумата 740 лв. /източник на финансиране: 
740 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

10. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-06 
„Изграждане на инфраструктурни обекти“ за дейност 619 „Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното развитие” – обект „Изграждане на 
паркинги в ПИ 57649.503.2135, ПИ 57649.503.2150, ПИ 57649.503.3548 в кв.105, гр. 
Попово“ в т.ч. стр. надзор и авт. надзор“ със сумата 28 653 лв. /източник на финансиране: 
28 653 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

11. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-06 
„Изграждане на инфраструктурни обекти“ за дейност 619 „Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното развитие” – обект „Изграждане на 
паркинг в  ПИ 57649.503.3583 в кв.116, гр. Попово в т.ч. стр. надзор и авт. надзор“ със 
сумата 3 510 лв. /източник на финансиране: 3 510 лв. – целева субсидия за капиталови 
разходи/; 

12. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-06 
„Изграждане на инфраструктурни обекти“ за дейност 606 „Изграждане, ремонт и 
поддържане на уличната мрежа” – ППР, обект „Изработване на инвестиционен проект за 
"Реконструкция на ул. Ген. Прохоров и част от ул. Фотинова за реализиране на източна 
връзка в урбанизираната територия на гр. Попово“ със сумата 6 000 лв. /източник на 
финансиране: 6 000 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

13. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-02 
„Придобиване на сгради“ за дейност 745 „Обредни домове и зали” – ППР, обект 
„Изработване на инвестиционен проект за параклис в гробищен парк гр. Попово“ със 
сумата 400 лв. /източник на финансиране: 400 лв. – целева субсидия за капиталови 
разходи/; 

14 Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-05 
„Придобиване на стопански инвентар“ за дейност 622 „Озеленяване”, обект „Техника за 
озеленяване“ със сумата 164 лв. /източник на финансиране: 164 лв. – целева субсидия за 
капиталови разходи/; 

15. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-06 
„Изграждане на инфраструктурни обекти“ за дейност 714 „Спортни бази за спорт за 
всички“ – ППР, обект „Изготвяне на инвестиционен проект за Многофункционална 
спортна площадка в гр. Попово, кв. 148, УПИ ІV“ със сумата 1 000 лв. /източник на 
финансиране: 1 000 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 



 
 

16. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-06 
„Изграждане на инфраструктурни обекти“ за дейност 714 „Спортни бази за спорт за 
всички“ – ППР, обект „Изготвяне на инвестиционен проект за Многофункционална 
спортна площадка в с. Зараево, общ. Попово, кв. 32“ със сумата 200 лв. /източник на 
финансиране: 200 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

17. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-06 
„Изграждане на инфраструктурни обекти“ за дейност 714 „Спортни бази за спорт за 
всички“ – ППР, обект „Изготвяне на КПИИ за Спортна площадка за мини футбол в с. 
Ковачевец, общ. Попово, кв. 45, УПИ І“ със сумата 800 лв. /източник на финансиране: 800 
лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

18. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-19 
„Придобиване на други ДМА“ за дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, 
пощите и далекосъобщенията“ – обект „Доставка и монтаж на 9 бр. автобусни спирки в гр. 
Попово“ със сумата 224 лв. /източник на финансиране: 224 лв. – целева субсидия за 
капиталови разходи/; 

19. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности §52-06 
„Изграждане на инфраструктурни обекти“ за дейност 603 „Водоснабдяване и 
канализация“ – обект „Изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура на 
прилежащата улична мрежа в ж.к. „Младост“, кв. 7, 8 и 11  на гр. Попово“ със сумата 
1 396 лв. /източник на финансиране: 1 396 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

20. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 322 „Неспециализирани училища, 
без професионални гимназии” – ППР, обект „Изготвяне на технически паспорт и доклад 
от обследване за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. 
Попово“ със сумата 8 921 лв. /източник на финансиране: 8 921 лв. – целева субсидия за 
капиталови разходи/; 

21. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 322 „Неспециализирани училища, 
без професионални гимназии” – ППР, обект „Изготвяне на технически паспорт и доклад 
от обследване за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Никола Й. Вапцаров“ гр. 
Попово“ със сумата 8 815 лв. /източник на финансиране: 8 815 лв. – целева субсидия за 
капиталови разходи/; 

22. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 322 „Неспециализирани училища, 
без професионални гимназии” – ППР, обект „Изготвяне на технически паспорт и доклад 
от обследване за енергийна ефективност на сградата на ОУ „Любен Каравелов“ гр. 
Попово“ със сумата 2 249 лв. /източник на финансиране: 2 249 лв. – целева субсидия за 
капиталови разходи/; 

23. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 322 „Неспециализирани училища, 
без професионални гимназии” – ППР, обект „Изготвяне на технически паспорт и доклад 
от обследване за енергийна ефективност на сградата на ПГ „Христо Ботев“ гр. Попово“ 
със сумата 8 912 лв. /източник на финансиране: 8 912 лв. – целева субсидия за капиталови 
разходи/; 

24. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 311 „Детски градини” – ППР, 
обект „Изготвяне на технически паспорт и доклад от обследване за енергийна 
ефективност на сграда на ДГ „Зарайск“ с. Зараево, общ. Попово“ със сумата 1 365 лв. 
/източник на финансиране: 1 365 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

25. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 311 „Детски градини” – ППР, 
обект „Изготвяне на технически паспорти и доклади от обследване за енергийна 



 
 

ефективност на сградите на ДГ „Слънце“ гр. Попово“ със сумата 3 126 лв. /източник на 
финансиране: 3 126 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

26. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 311 „Детски градини” – ППР, 
обект „Изготвяне на технически паспорти и доклади от обследване за енергийна 
ефективност на сградите на ДГ „Здравец“ гр. Попово“ със сумата 2 486 лв. /източник на 
финансиране: 2 486 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

27. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 322 „Неспециализирани училища, 
без професионални гимназии” – ППР, обект „Изготвяне на технически проект с предмет: 
Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, 
ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на ОУ "Св. Климент 
Охридски" гр. Попово, ул. "Райна Княгиня" №4“ със сумата 24 343 лв. /източник на 
финансиране: 24 343 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

28. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 322 „Неспециализирани училища, 
без професионални гимназии” – ППР, обект „Изготвяне на технически проект с предмет: 
Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, 
ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на ОУ "Никола Йонков 
Вапцаров" гр. Попово, ул. "Панайот Волов" №8“ със сумата 24 053 лв. /източник на 
финансиране: 24 053 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

29. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 322 „Неспециализирани училища, 
без професионални гимназии” – ППР, обект „Изготвяне на технически проект с предмет: 
Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, 
ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на ОУ “Любен Каравелов” гр. 
Попово, ул. “Цар Освободител” №18“ със сумата 6 138 лв. /източник на финансиране: 6 
138 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/; 

30. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 322 „Неспециализирани училища, 
без професионални гимназии” – ППР, обект „Изготвяне на технически проект с предмет: 
Обновяване на инфраструктурата и мерки за повишаване на енергийната ефективност, 
ремонт и доставка на оборудване и обзавеждане на сградата на ПГ "Христо Ботев" - гр. 
Попово, ул. "6-ти Септември" №8“ със сумата 24 324 лв. /източник на финансиране: 3 011 
лв. – целева субсидия за капиталови разходи и 21 313 лв. – собствени бюджетни средства-
§40-40 „Постъпления от продажба на земя/; 

31. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 311 „Детски градини” – ППР, 
обект „Изготвяне на технически проект с предмет: Обновяване на инфраструктурата и 
мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и 
обзавеждане на сградата на ДГ “Зарайск” с. Зараево, ул. „1 май" №38, общ. Попово“ със 
сумата 3 727 лв. /източник на финансиране: 3 727 лв. – собствени бюджетни средства-§40-
40 „Постъпления от продажба на земя/; 

32. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 311 „Детски градини” – ППР, 
обект „Изготвяне на технически проект с предмет: Обновяване на инфраструктурата и 
мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и 
обзавеждане на сградите на ДГ “Слънце” гр. Попово“ със сумата 13 679 лв. /източник на 
финансиране: 13 679 лв. – собствени бюджетни средства-§40-40 „Постъпления от 
продажба на земя/; 

33. Добавя се в инвестиционната програма за Местни дейности §51-00 „Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 311 „Детски градини” – ППР, 
обект „Изготвяне на технически проект с предмет: Обновяване на инфраструктурата и 



 
 

мерки за повишаване на енергийната ефективност, ремонт и доставка на оборудване и 
обзавеждане на сградата на ДГ “Здравец” - гр. Попово“ със сумата 11 685 лв. /източник на 
финансиране: 11 685 лв. – собствени бюджетни средства-§40-40 „Постъпления от 
продажба на земя/; 

34. Добавя се в инвестиционната програма за делегирани от държавата дейности 
§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ за дейност 530 
„Център за настаняване от семеен тип“, обект „Изграждане на видеонаблюдение в Звено 
"Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания" гр. Попово със 
сумата 3 477 лв. /източник на финансиране: 3 477 лв. – собствени бюджетни средства/. 
 35. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и 
параграфи в бюджета на общината за 2022 година. 

36. Допуска предварително изпълнение на настоящите решения на основание чл.60, 
ал.1 от АПК, с оглед защита на обществения интерес на гражданите на Р. България, в 
частност жителите на Община Попово. 

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 11 дни, а промените в Бюджета касаят 
приходи и разходи за 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. 

 
 

  
 

 

Преминаваме към  работа по втора точка от Дневния ред.  

2.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 1 за опазване на обществения 

ред и чистотата на населените места на територията на Община Попово. 

 Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК„Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК 
„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 
граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и 
такси“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, 
архитектура и нормативна уредба“, ПК „Комисия по Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта“ 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

Благодаря, г-н председател. Нашата комисията с 4 гласа ЗА подкрепя 
предложението за решение. Благодаря ви.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка 
Колева. 
 



 
 

Венетка Колева – общински съветник 

 Нашата комисия подкрепяме проекта за решение с пет 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 4 гласа ЗА, подкрепяме проекто 
решението. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 
Найден Иванов – общински съветник 

Благодаря. Нашата комисия с 5 гласа ЗА предлага да подкрепите предложението за 
решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК“Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта“ г-н Стоян Попвеличков. 
Стоян Попвеличков – общински съветник 

Благодаря. Нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя проекта за решение.  
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Тук ще зачета проекта за решение: 
 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 6 от ЗМСМА, при спазване на изискванията 
на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 4, изр. 2 и чл. 28 от ЗНА, 

Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 1 за опазване на 

обществения ред и чистотата на населените места на територията на Община Попово 
(приета с Решение № 45 по Протокол № 6/27.02.20020 г. на Общински съвет Попово), 
както следва: 

 
§ 1. Чл. 18, ал. 1 се изменя и придобива следния вид: 
 Забранява се провеждането на празненства или други битови мероприятия, 

създаващи силен шум, както и всякакви действия смущаващи обитателите на съседни 
жилища и/или имоти извън интервала от 8.00 ч. до 14. 00 и от 16.00 ч. до 22.00 ч. за 
времето от 01.10 до 01.05 и от 8.00 ч. до 14. 00 и от 16.00 ч. до 23.00 ч. през останалата 
част от годината. 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 
§2 Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата № 1 за опазване на 

обществения ред и чистотата на населените места на територията на Община Попово 
приета с Решение № …., взето с Протокол № …. от …..г. на заседание на Общински съвет 
при община Попово и влиза в сила ….. 

 

 
 
 



 
 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Влиза в сила от деня на публикуването. Последните точки, които са в решението да 
се чете, влиза в сила от деня на публикуването. Така, имате думата за въпроси, мнения, 
предложения. Г-н Тодоров, заповядайте. 
Тодор Тодоров – общински съветник 

 Това е много хубаво, съгласен съм с написаното. Аз искам да обърна внимание на 
тези пиро ефекти и на тези бомбички, които сега в тази част на годината са нещо много 
актуално. Мисля че трябва да се обърне внимание и на това, когато има празник да, 
съгласен съм, че могат да се използват тези неща, но те се използват ежедневно, по всяко 
време на денонощието. Хората вървят по улиците, до тях падат някакви пиратки с много 
мощен звук. Това нещо също влияе на живущите навсякъде по кварталите и аз мисля, че 
ние трябва да обърнем внимание с тази Наредба и на това нещо. Има време, когато да се 
използват тези пиро ефекти и през останалото време ми се струва, че трябва да бъдат 
забранени за използване, защото това също смущава хората и мисля, че е даже по – опасно 
отколкото битовите мероприятия. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на г-н Тодоров. Аз съм съгласен с вас и мисля, че има дори текст в 
закона, в който се забранява използването им без разрешение. Полковник Трифонов, ще 
ми помогнете ли в това отношение? Можете ли? Или има ли някой от юристите, който 
може да ми помогне? 
Пламен Русев – общинска администрация 

 По принцип регламентирането на използването на пиро техническите средства 
може да стане в Наредбите на отделните общини и по отношение на това, кога могат да 
бъдат използвани различните категории пиро технически средства.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 А те не могат ли да бъдат причислени към този вид шум, който в момента се 
създава, който пречи и създава смущение в нормалния живот, в нормалното съществуване 
на гражданите, към тази точка, която е в случая в момента.  
Пламен Русев – общинска администрация 

 Доколкото вдигат шум, да.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Но може да бъде формулиран и допълнително специално в това отношение. 
Пламен Русев – общинска администрация 

 Да, може да има допълнителна регламентация във връзка с използването на такива. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре. Г-н Тодоров, да приемаме ли, че това е ваше предложение, което правите? 
Да направим още една промяна в тази Наредба за реда, за да може да фиксираме точно 
този момент. 
Тодор Тодоров – общински съветник 

 Да, приемете го, защото аз не изразявам само собствено мнение, а и мнение на 
граждани. При това нещо се получава и стрес. Хората вървят по улиците и до тях пада 
нещо със страшен трясък, това нещо може да доведе до много сериозни последици, много 
по сериозни от тия битови примерно шумови мероприятия. Мисля, че това наистина е 
опасно. И за деца, и за възрастни хора и за всички. А пък да не говорим за животните 
също. Трябва да обърнем внимание и на тях. Това е стресиране и на животните, на 
уличните животни. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Да, благодаря. Да, така е. Г-н Трифонов, заповядайте. 
Полк. Трифон Трифонов – Зам. Кмет на Община Попово 

Уважаеми г-н председател, Уважаеми дами и господа общински съветници, 
използването на опасните средства е регламентирано със закон и това е задължение на 
право охранителните органи, които да контролират спазването на този закон. Във всички 



 
 

случаи, обаче тъй като става въпрос за нарушение на обществения ред е възможно и би 
било хубаво, ако предложението на г-н Тодоров се приеме, но като се има в предвид, че 
общината няма съответните правомощия и никой служител от общината ги няма, това 
няма да доведе до кой знае какъв добър ефект. Ефекта ще бъде само и единствено в 
рамките на право охранителните органи, защото никой служител на общината, дори ако 
някакво лице хвърля бомбичка, няма право да му поиска без присъствието на 
представител на право охранителния орган, личната карта. Затова би било хубаво, ако се 
приеме предложението на г-н Тодоров като отношение на ОбС на нарушителите, но 
някаква реална полза според мен трудно може да се очаква. Благодаря ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Трифонов. Г-н Тодоров, реплика. 
Тодор Тодоров – общински съветник 

Репликата ми е следната: значи, аз съм съгласен, но когато има нарушаване на 
обществения ред и за такива мероприятия, за които сега забраняваме определени часови 
зони, тогава също отиват право охранителните органи и те глобяват или съответно 
санкционират нарушителите. Също и сега, когато ние го приемем като част от Наредбата 
за обществения ред на община Попово, право охранителните органи ще следят и за това и 
ще санкционират лицата, които нарушават Наредбата. Това имам предвид. Аз разбирам, 
че служители на общината не могат да имат тези функции, но пък ние трябва да дадем 
възможност на право охранителните органи с тази Наредба и с тези членове в тази 
Наредба съответно да санкционират нарушителите. Не само тези, които правят шумни 
мероприятия, но и тези, които използват пиро техничеки средства в нерегламентирано 
време и по непозволен начин. Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Тодоров. Г-жо Божанова, заповядайте. 
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на община Попово 

Уважаеми общински съветници, напълно подкрепям предложението на г-н 
Тодоров, само искам да обърна внимание, че тази Наредба един месец проекта за Наредба 
беше на сайта на общината за обществено обсъждане. Много моля такива предложения за 
допълнение или за изменение на предложените за обществено обсъждане местни 
нормативни актове да се случват по време на това обсъждане. Ако това се беше случило, 
вече бихме могли да го предложим, да има избистрено предложение как точно текста да 
влезе в Наредбата и да го направим на днешната сесия. В момента означава на ново да се 
изменя Наредбата, на ново един месец, но по принцип подкрепям и след като проучим 
допълнителните изисквания на закона бихме могли да продължим разговорите в тази 
връзка. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря, г-жо Божанова. Аз разбирам предложението на г-н Тодоров не в случая 
конкретно в момента да направим това изменение, а по скоро като инициатива.  
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на община Попово 

То в момента не може. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Да, да няма как да стане, но по скоро като инициатива за напред. 
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на община Попово 

Можеше да се случи, ако това беше станало по време на общественото обсъждане. 
Затова апелирам да сме по активни, предложенията да влизат по време на общественото 
обсъждане на самия нормативен акт. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря. Мисля че наистина е правилно да бъдем по активни по отношение на 
нещата, които стоят на сайта за обсъждане. Добре. Има ли други предложения или 
коментари на тази точка? Невиждам. Аз предложението го прочетох. Така, че 
преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение за 
решение, моля да гласува, гласуваме ЗА: 



 
 

 

Гласуваме  ЗА: 

 

ЗА    -    28 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

  
Решението се приема! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ 365 
 
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 6 от ЗМСМА, при спазване на изискванията 

на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 4, изр. 2 и чл. 28 от ЗНА, 

Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 1 за опазване на 

обществения ред и чистотата на населените места на територията на Община Попово 
(приета с Решение № 45 по Протокол № 6/27.02.20020 г. на Общински съвет Попово), 
както следва: 

 
§ 1. Чл. 18, ал. 1 се изменя и придобива следния вид: 
 Забранява се провеждането на празненства или други битови мероприятия, 

създаващи силен шум, както и всякакви действия смущаващи обитателите на съседни 
жилища и/или имоти извън интервала от 8.00 ч. до 14. 00 и от 16.00 ч. до 22.00 ч. за 
времето от 01.10 до 01.05 и от 8.00 ч. до 14. 00 и от 16.00 ч. до 23.00 ч. през останалата 
част от годината. 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

 
§2 Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата № 1 за опазване на 

обществения ред и чистотата на населените места на територията на Община Попово 
приета с Решение № 365, взето с Протокол № 37 от 20.12.2022г. на заседание на 
Общински съвет при община Попово и влиза в сила от деня на публикуването. 

 
 

 

Преминаваме към трета точка от Дневния ред.  

3.Приемане на План-сметка за определяне на разходите за дейностите по събиране, 

транспортиране и третиране на битовите отпадъци, както и за поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на 

територията на Община Попово за 2023 година.  

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”, ПК „Общинско 
имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”, ПК 
„Финанси, бюджет, местни данъци и такси”, ПК „Устройство и развитие на общината, 



 
 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба”, ПК „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“ д-р Румен Русев:  
Д-р Румен Русев – общински съветник 

Благодаря, г-н председател. На нашето заседание комисията с 4 гласа ЗА подкрепя 
предложението за решение. Благодаря ви.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка 
Колева. 
Венетка Колева – общински съветник 

 Нашата комисия също с пет гласа ЗА предлагаме да подкрепим 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 Ви, г-н председател, нашата комисия с 3 гласа ЗА, 0 ПРОТИВ и 1 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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, като за гражданите да кажем ясно, че през 2023 година не се предвижда 
повишаване на такса битови отпадъци. 
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 4 гласа ЗА подкрепя проекта за решение.  
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Проекта за решение по тази точка има следния вид:  
 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66, ал. 3, т. 2 от 
Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 
1. Одобрява план-сметките за необходимите средства за събиране, извозване и 

третиране на битови отпадъци за гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и селата на 
територията на Община Попово за 2023 година, съгласно Приложение 1. 

 
 
  
 
 



 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Имате думата за коментари, въпроси, мнения и предложения. Разбирам, че в 
комисиите е имало доста въпроси. Имате думата. Заповядайте. Г-н Тодоров, заповядайте. 
Тодор Тодоров – общински съветник 

 Съгласен съм, че ТБО не се променя, което е хубаво, но аз имам претенции и не 
само аз, доста граждани към качеството на услугата, която предлага фирмата. Имам 
наблюдения какво и как се прави в Търговище, виждам какво става в Попово, като 
качество на тази услуга и смея да твърдя, че нещата са много по различни в отрицателно 
отношение в Попово. Така че предлагам общината да контролира по добре фирмата 
изпълнител. Аз разбрах, че вече има представител на фирмата тук. Човек който отговаря. 
Но нито контейнерите са в добро състояние, тези контейнери трябва да имат педали, 
които да работят, за да не, това от хигиенна гледна точка. Мисля че на много малко да не 
кажа, че на никой педала не работи. Да се отваря капака. Не само това, много са нещата, 
не искам да ги изреждам. Мисля че всички от нас са ги забелязали, така че единствените 
претенции, които аз имам са към качеството на услугата. Благодаря ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря, г-н Тодоров. Други коментари? Има ли? Добре, значи разбираме, че 
въпросите, които са касаели план сметката са изяснени в комисиите. Няма смисъл тук да 
ги коментираме за втори път. А по отношение на качеството на услугата със сигурност г-н 
Тодоров, всеки желае да бъде най – чисто, да бъде добре подредено, да нямаме 
разхвърляни отпадъци, едва ли някой ще бъде сто процента удовлетворен от услугата, но 
винаги трябва да бъдем критични и взискателни към услугите, които касаят гражданите на 
града. Така, че колеги, ако няма други коментари… Г-жо Божанова, желаете ли да кажете 
нещо? 
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на община Попово 

 Само няколко думи и то  в по – широк аспект във връзка с управлението на 
отпадъците като цяло. Много се говори за разделното събиране, говори се изискванията на 
ЕС, нормативно регламентирани за намаляване на депонираните твърди битови отпадъци, 
но реално нещата трудно се случват. В този програмен период също  основните 
приоритети на програмата за опазване на Околната среда също касаят разделното 
събиране, рециклиране на отпадъците, площадки за строителни отпадъци, пак във връзка с 
разделното събиране, но това много трудно се случва. Дори в момента имаме проблем с 
това, събирането и предаването на хартията. Няма фирми, които да приемат хартиените 
отпадъци. Неможем да намерим фирми за едро габаритните, за стъкло също. Това го 
говоря, защото наистина е труден, важен въпрос, който не можем да го решим сами, а това 
е въпрос на държавна политика. Какво ми беше учудването, миналата седмица бяхме три 
дена на среща на евро експертите, от години говорим също за справедлив начин за 
определяне на ТБО, като водещо е количеството отпадък, генерирано от всяко едно 
домакинство. Министерството на Околната среда имаха ангажимент да изработят 
методика, честно да ви кажа вече не си спомням от коя година. Това е ангажимент 
наистина на държавата, разбира се с участието на общините. И огромна беше изненадата 
ми, когато на тази среща беше казано, че това като ангажимент се прехвърля на НСОРБ. 
Тук пак моята болна тема за децентрализация и отговорности. Естествено ще участваме 
активно, но това трябва да е ясна, категорична държавна политика, както не само това. 
Мисля че така добър вариант при нас беше за транспортиране на твърдия битов отпадък в 
сепарираща инсталация, като по този начин си изпълняваме екологичната програма, 
отговаряме на изискванията на закона за управление на отпадъците и също така тези 
отчисления, които се увеличават с годините, по този начин ние ги преодоляваме. Както 
така вече е известно в общественото пространство дори и Шумен, които си имаха депо 
също вървят на нашия вариант и мисля, че може би пак с участието на държавата трябва 
всички общини да вървят на там. Благодаря ви.  
 

 



 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря, г-жо Божанова. Наистина проблема с събирането и най – вече с 
рециклирането, оползотворяването на отпадъка е проблем, който те първа ще стои много 
сериозно пред всички общини. А по отношение на справедливото отчитане е много 
интересна тема и тя е толкова обширна и толкова варианти има, трябва да е съобразена 
бих казал единствено със състоянието и с възможностите на населението. Но да не 
отваряме тази тема. Решили сме въпроса, има проектно сметна документация, която г-н 
Иванов ясно каза няма да увеличаваме такса битови отпадъци за населението през 2023г. 
Това е намерението на община Попово и общинския съвет и аз мисля, че това трябва да 
бъде ясно подчертано и подкрепено.  

Колеги, имате ли други въпроси или забележки по отношение на тази докладна? 
Няма, 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  ОТСЪСТВА 

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   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 

28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 

29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 

 

 

 

ЗА    -   27 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     1 

 



 
 

 

 

Решението се приема !  
 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

РЕШЕНИЕ № 366 
 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 66, ал. 3, т. 2 от 
Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет 

 

 

РЕШИ 
 
1. Одобрява план-сметките за необходимите средства за събиране, извозване и 

третиране на битови отпадъци за гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и селата на 
територията на Община Попово за 2023 година, съгласно Приложение 1. 

 
 

 
  

Преминаваме по четвърта точка от Дневния ред:  

4.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 „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 

 Благодаря, г-н Георгиев, по тази точка нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепяме 
проекта за решение. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Предложението за решение има следния вид:  
 

 

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 за срок от 10 години 

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 министъра на културата или оправомощено от 

него лице,  след решение на Министерски съвет. 

3. С настоящето Решение се отменя Решение № 362 по Протокол № 36 от 24.11.2022 

г. Общински съвет – Попово 

 
           

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Така. Имате думата. Въпроси? По принцип по същество е същото решение. Има 
няколко уточнения, дребни, които срока не беше посочен и с кого точно да бъде сключен 
договора в министерството, така че това са нещата. Иначе по същество не се променя 
решението от предното ни заседание. Въпроси? Г-н Тодоров, заповядайте. 
Тодор Тодоров – общински съветник 

 На предното заседание, когато решението беше почти същото, за това щях да питам 
защо го отменяме от 24.11 от миналия месец, разбрах сега от вашия отговор. Тогава Кмета 
постави въпроса, че трябва да присъства Директора на Историческия музей. Искам да 
попитам каква е причината сега да не присъства, защото това все пак е историческа 
забележителност и аз мисля, че малко или много нещата са свързани. Незнам, така мисля. 
Той го постави този въпрос предния път. Самия Кмет каза, че трябва да присъства 
Директора на Историческия музей. Сега също не го виждам. Не знам това… 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Не, не търсете тенденция в това, г-н Тодоров. По – скоро понеже не променяме по 
същество решението, аз лично не знам да има някаква друга причина г-н Иванов да не е 
тук. По – скоро е просто техническо уточняване на вида на решението и поради тази 
причина не сме поканили г-н Иванов. Аз лично не знам, дали това е било грешка, ако е от 
моя страна съжалявам за което, но няма тенденция в това по никакъв начин. Ако това 
търсите. 
Тодор Тодоров – общински съветник 

 Не търся. Просто, защото все пак това е историческа забележителност, свързана с 
Историческия музей. Не знам няма ли отношение Историческия музей към това, за това. 
Благодаря. Не, че търся тенденция, в никакъв случай. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре, други въпроси? Ако няма други въпроси, преминаваме към гласуване. 
Гласуването отново е поименно, така че започваме 
 
 



 
 

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  ОТСЪСТВА 

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        -           28 

    ПРОТИВ       -       0 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

 

Решението се приема ! 

 
 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

РЕШЕНИЕ № 367 

 
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 за срок от 10 години 

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 министъра на културата или оправомощено от 

него лице,  след решение на Министерски съвет. 

3. С настоящето Решение се отменя Решение № 362 по Протокол № 36 от 24.11.2022 

г. Общински съвет – Попово 

 

  
 

Преминаваме към пета четвърта от Дневния ред 

5.Приемане на краткосрочна Програма  за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2022-2024г. на Община 

Попово. 

 Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища:  ПК „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен 
ред и граждански права”, ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси”, ПК 
„Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка 
Колева. 
Венетка Колева – общински съветник 

 Благодаря, г-н Георгиев, по тази точка, след разясненията, които ни бяха дадени в 
хода на комисията от общинската администрация, нашата комисия с пет гласа ЗА 
подкрепяме проекта за решение. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 
Хасан Хасан – общински съветник 

 Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми присъстващи, нашата комисия с 4 
гласа ЗА, подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ г-н Найден Иванов. 
 



 
 

Найден Иванов – общински съветник 

Благодаря, г-н председател. Имаме приета дългосрочна програма до 2030година, 
сега приемаме краткосрочна програма, така че нашата комисия с 5 гласа ЗА, предлагаме 
да подкрепите предложението за решение 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Може би вносителя е добре с няколко думи да запознае на микрофон гражданите за 
същността на тази краткосрочна програма. Заповядайте, аз после ще прочета проекта за 
решение. С няколко думи, да стане ясно на гражданите за какво иде реч. 
Добрин Добрев – общинска администрация 

 Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, задължение на 
общините е да имат изготвени такива програми, дългосрочна и краткосрочна, с хоризонт 
до 2030г. дългосрочна и краткосрочна за три годишен период. Ежегодно общината се 
отчита към агенцията за устойчиво енергийно развитие с мерките, които е предприела по 
изпълнение на тези програми. В тази краткосрочна програма сме включили обекти, които 
са възможни за финансиране по плана за възстановяване и устойчивост и с които 
възнамеряваме да кандидатстваме. И съответно там допустими мерки са енергийна 
ефективност и ВЕИ и съответно сме включили тези обекти в тази програма.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Да, благодаря ви. Това е хубаво да се чуе и ако някой проявява интерес от 
гражданите към тази програма, може да я намери на сайта на общината, да се запознае с 
нея и евентуално да види дали има място за участие в тази програма под някаква форма. 
Така че това е нещо, което е важно дългосрочно за община Попово, за нейното развитие и 
мисля, че има място наистина за интерес от страна на гражданите.  

Така, колеги, аз прочитам проекта за решение по тази точка. 
 

 
На основание  чл. 21, ал. 1,т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 9 и чл. 10, ал. 1 

и ал. 2 от ЗЕВИ, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
 

 1. Приема краткосрочна Програма  за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2022-2024г. на Община 
Попово, съгласно Приложение №1; 

 
 
 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Има ли коментари? Някой да желае да каже нещо? Имаме ли? Добре, няма. В такъв 
случай подлагам на гласуване, който е съгласен с така направеното предложение, моля да 
гласува 

 

 

Гласуваме  ЗА: 

 

ЗА        -           28 

    ПРОТИВ       -       0 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 



 
 

 

  
Решението се приема! 

 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

РЕШЕНИЕ № 368 
 
 

 
 
На основание  чл. 21, ал. 1,т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 9 и чл. 10, ал. 1 

и ал. 2 от ЗЕВИ, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
 

 1. Приема краткосрочна Програма  за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2022-2024г. на Община 
Попово, съгласно Приложение №1; 

 
       
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Единодушно подкрепяме краткосрочна Програма  за насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми енергийни източници. Надявам се, че ще има интерес към тази 
програма и въобще към насоката в тази насока за изграждане на такива енергийни 
източници, които смятам, че са бъдеще. Тук в момента е един от начините за публичност. 
Наша идея е и наша цел е това нещо да бъде популяризирано. Точно от нас зависи да бъде 
популяризирано, защото аз също съм на мнение, че тук има потенциал във всяко едно 
отношение. И по отношение на бизнеса и по отношение на използването на тези 
възобновяеми източници в домакинствата, но от нас зависи да го популяризираме. Хората 
с недоверие, както знаете поглеждат към всяка една такава инициатива, защото има си 
причини за това, да не ги обясняваме, но от нас зависи да го направим популярно и да го 
направим достъпно до хората, за да са наясно, че могат да участват.  

 Заповядайте, г-жо Колева. 
Венета Колева – общински съветник 

 Значи, за да стане ясно и да се популяризира това начинание в страната и в 
частност в нашата община, искам да споделя с колегите общински съветници и за 
гражданите да чуят, че в нашия град вече има изградена такава фирма, която да се 
занимава, да урежда документации и да помага за изграждането на фотоволтаични 
централи. Ако не е тука известно на колегите общински съветници това е към фирма ''Рио'' 
в нашия град. Единият от съдружниците там във фирмата се занимава точно с тоя въпрос 
и търси нали клиенти, които да желаят да си изградят такива централи за собствени 
нужди. Благодаря ви.  
 

 

 

 



 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря, г-жо Колева. Не знам до колко беше подходящо да направим такава 
реклама. Да, хубаво е. Беше достатъчно да кажем, че има фирма. Така, не знам дали беше 
правилно да споменаваме имена. Да не продължаваме с рекламата за определена фирма, 
че не е май най – добрия вариант, но все пак щом има фирма, който желае може да се 
интересува, да я намери. Така, колеги явно предизвика интерес тази тема. Можем ли да 
продължим нататък? Добре. 

 

 
 Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред.  
6.Промяна в числеността на звена, дейности и мероприятия към Общинска 

администрация – гр. Попово. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „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 

 Благодаря, г-н Георгиев, по тази точка нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепяме 
проекта за решение. Благодаря. 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре, благодаря. Основанията са: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т.1 от 
ЗМСМА, чл. 122, ал. 2 и ал. 3  от Закон за публичните финанси, чл. 5, ал. 2 от Правилник 
за организацията и дейността на Общинско предприятие "Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство при Община Попово", във връзка с оптимизиране работата 
на Общинска администрация, дейности и мероприятия към нея, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
 
1. Одобрява, считано от 01.01.2023г., промяна в числеността на Звено „Охрана и 

контрол“ от 14 на 18 щатни бройки; 
2. Одобрява, считано от 01.01.2023г., промяна в числеността на Звено „Комунални 

дейности – механизация“ от 5 на 8 щатни бройки; 
3. Одобрява, считано от 01.01.2023г., промяна в числеността на ЗЗСУ – „Домашен 

социален патронаж“ от 28 на 30 щатни бройки; 
4. Одобрява, считано от 01.01.2023г., промяна в числеността на Общинско 

предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ от 45 на 38 
щатни бройки; 

5. Одобрява, считано от 01.01.2023г., промяна в наименованието на звено 
„Програми, проекти, връзки с обществеността и бизнеса“ на звено „Европейски програми 
и проекти“; 

 6. Възлага на Кмета на община Попово да предприеме необходимите действия във 
връзка с горните решения.  

 
       



 
 

 
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Така, както виждате имаме конкретни предложения. Някой желае ли да каже нещо 
по същество? Г-жо Расимова, заповядайте. 
Емел Расимова – общински съветник 

Уважаеми г-н председател, уважаеми зам. Кметове, аз имам въпрос към 
ръководителя на социалното предприятие. Не го виждам тук в залата. Дали ще може 
някой да ми отговори? Какво налага намаляването на щатните бройки от 45 на 38? Като 
всички ние знаем, че тези хора цяла година почистват нашия град. В момента защото няма 
сняг ли намалят бройката? Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Г-н Тодоров, докато чакаме някой да ни отговори. Заповядайте. 
Тодор Тодоров – общински съветник 

Да поставя въпрос, за да се отговаря заедно. Аз като гледам се увеличават бройките 
на девет, а се намаляват със седем, което значи, че две бройки остават в повече. Това 
съобразено ли е с бюджета. Това са все пак заплати, това го правим преди да приемем 
бюджета за 2023 година. Виждам, че има двама човека, които са в повече. Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря, г-н Тодоров. Аз по технология на бюджета незнам дали мога да се 
изкажа, но все пак мисля, че сега е момента да се увеличат бройките, а бюджета след това 
да бъде съобразен с това, а не в последствие, след като е приет бюджета. Да, г-н 
Трифонов, заповядайте. 
Полк. Трифон Трифонов – зам. Кмет на община Попово 

Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа общински съветници, аз ще се 
огранича в моя отговор на въпроса на г-н Тодоров само за Звено „Охрана и контрол“. 
Както виждате от 14 се увеличава на 18 бройки и това няма никакво отношение към 
бюджета по простичката причина, че 4те бройки, които са на охраната на общинското 
предприятие по Озеленяване, преминават под оперативен контрол на ръководителя на 
Звено „Охрана и контрол“ на общината. Благодаря ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Трифонов. Всъщност просто променяме шапката. Добре. Някой 
ще може ли да ни отговори защо намаляваме бройката на „Озеленяване“? Да, г-н 
Трифонов, ако може да отговорите, заповядайте. 
Полк. Трифон Трифонов – зам. Кмет на община Попово 

Тези четири бройки на общинското предприятие „Озеленяване“ преминават към 
администрацията на общината в звеното за „Охрана и контрол“. Това е продиктувано от 
гледна точка на това, че там в района на бившия КАТ влизат и други хора и не може 
охраната там да бъде на едното предприятие в ущърб на другите и беше преценено, че е 
по добре тези четири бройки да бъдат прехвърлени тук в общинското звено з „Охрана и 
контрол“. Поради тази причина се намаляват. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Да, разбрах г-н Трифонов. Реално остават едни две бройки, които.. Три ли? Добре, 
три. Да, г-жо Божанова, заповядайте. 
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на община Попово 

Беше създадено Звено „Комунални дейности – механизация“ и се прехвърлят в това 
звено, във връзка с техниката, която закупихме от отчисленията внасяни по закона за 
управление на отпадъците.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Всъщност става само трансформиране, прехвърляне от звено в звено. Няма 
намаление, по – скоро има увеличение на бройките. Две бройки повече. 
 



 
 

Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на община Попово 

Да. 
Емел Расимова – общински съветник 

Благодаря, г-жо Божанова. Това ме успокоява, защото де факто не остават хора без 
работа. Благодаря ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре. Аз мисля, че в случая отговорихме с изключение на това дали двете бройки, 
които са в повече ще бъдат съобразени с бюджета. Но аз мисля, че по – скоро отговора е, 
че предстои бюджета да бъде приет и там ще бъдат съобразени тези две бройки с 
допълнително финансиране. Нали така, г-жо Божанова? Аз поне така логично 
разсъждавам.  
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на община Попово 

По принцип да. Сега, да изчакаме. Не мога да кажа кога, как ще приемем бюджета 
на общината, тъй като виждате какво се случва в  държавата. Одобряваме щатната 
численост. Ще ги назначим и ще се съобразим разбира се със законовите разпоредби. Нека 
да видим какво ще се случи, вече не мога да кажа удължаване действието на закона за 
държавния бюджет за 2022 г. или продължаване действието, но да видим какво ще бъде 
прието. Да, сега ще си позволя да споделя с вас, звънят ми колеги, какво правим с 
общинските бюджети? Ами нищо, чакаме да видим какво ще приеме Народното събрание 
за държавния бюджет и от там нататък, съобразявайки се със закона за публичните 
финанси, приетия закон за продължаване действието на държавния бюджет за 2022 г. ще 
предприемем съответните мерки и действия.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Да и ако това е съчетано с увеличаване на минималната работна заплата ще е още 
по – интересно, как точно ще се съобразим със всички неща. Добре. Ясно. Други въпроси? 
Г-н Тодоров, мисля, че отговорихме доколкото е възможно на въпроса ви.  
Тодор Тодоров – общински съветник 

Да, защото гледам, че от 01.01.2023 г. се откриват тези бройки. Аз знам и ми е ясно, 
че бюджета няма как да бъде приет до тогава. Точно за това зададох въпроса. Сега това ме 
удовлетвори, защото има ги щатните бройки, няма да се назначават хора, докато не станат 
ясни. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Така, въпроси други. Има ли? Ако няма, мисля че отделихме доста време на тази 
тема. Преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е явно. Който е съгласен с 
така направеното предложение за решение относно бройки в общинска администрация и в 
звената към нея, моля да гласува. Гласуваме за. 

 
 

 
ГЛАСУВАМЕ         ЗА: 

  

 

ЗА        -           25 

    ПРОТИВ       -       0 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       3 

 

Решението се приема ! 

 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

   

 



 
 

РЕШЕНИЕ № 369 

 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т.1 от 

ЗМСМА, чл. 122, ал. 2 и ал. 3  от Закон за публичните финанси, чл. 5, ал. 2 от Правилник 
за организацията и дейността на Общинско предприятие "Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство при Община Попово", във връзка с оптимизиране работата 
на Общинска администрация, дейности и мероприятия към нея, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
 
 1. Одобрява, считано от 01.01.2023г., промяна в числеността на Звено 

„Охрана и контрол“ от 14 на 18 щатни бройки; 
2. Одобрява, считано от 01.01.2023г., промяна в числеността на Звено „Комунални 

дейности – механизация“ от 5 на 8 щатни бройки; 
3. Одобрява, считано от 01.01.2023г., промяна в числеността на ЗЗСУ – „Домашен 

социален патронаж“ от 28 на 30 щатни бройки; 
4. Одобрява, считано от 01.01.2023г., промяна в числеността на Общинско 

предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ от 45 на 38 
щатни бройки; 

5. Одобрява, считано от 01.01.2023г., промяна в наименованието на звено 
„Програми, проекти, връзки с обществеността и бизнеса“ на звено „Европейски програми 
и проекти“; 

 6. Възлага на Кмета на община Попово да предприеме необходимите действия във 
връзка с горните решения.  

 
 
 

Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред. 

7.Определяне на продажна цена и ред за продажба на общински жилища, одобрени 

от Общински съвет – Попово, с решение № 342 по Протокол № 34/29.09.2022 г. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен 
ред и граждански права”, ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси”, ПК 
„Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 
 Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ г-жа Венетка 
Колева. 
Венетка Колева – общински съветник 

 Благодаря, г-н Георгиев, по тази точка нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепяме 
проекта за решение. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Давам думата за становище на председателя на ПК „Финанси, бюджет, местни 
данъци и такси“ г-н Хасан Хасан. 
Хасан Хасан – общински съветник 

 Благодаря. Уважаеми г-н председател, уважаеми присъстващи, нашата комисия с 4 
гласа ЗА, подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 
 



 
 

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

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

Благодаря. Уважаеми колеги, с 5 гласа ЗА, предлагаме да подкрепите 
предложението за решение 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Доколкото разбрах предварително, тук има някаква техническа грешка в 

предложението за решение. Митко, заповядай. 
Димитър Минчев – общинска администрация 

Благодаря, г-н председател. Уважаеми г-н председател, уважаеми дами и господа 
общински съветници, моля обърнете внимание на втора точка от решението, където е 
изписана сумата от 58 739 с цифри и с букви, тя трябва да се поправи на 58 730, както е в 
приложението на първата страница.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Една деветка е объркана. Вместо нула е сложена деветка, това е на втори ред в 
таблицата, там пише 58 730, в решението като втора точка е записано 58 739. Да се чете 
58 730 това е техническа грешка. Не смятам да го подлагам на гласуване, по – скоро го 
приемаме за техническа корекция. 
Димитър Минчев – общинска администрация 

Да, точно така. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре. Това трябваше да бъде изговорено. Иначе по отношение на цялостното 
решение не смятам да ви го чета. Ще ви зачета отново основанията, има и табличен вид. 
Раздадено ви е предварително. 

Предложението за решение по тази точка има следния вид: 
 

 
На основание чл. 8, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 6, ал. 1, чл. 36, ал. 1, т. 1 от 

НРПУРОИ, чл. 23, ал. 2, т. 1 и чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Наредба на Общински съвет – Попово 
за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и 
разпореждане с общински жилища във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският 

съвет 

 
 

РЕШИ 
 

I. Одобрява продажбата на обекти общинска собственост по пазарни оценки, както 
следва: 

1. гр. Попово, ул. „Мара Тасева“ № 5, ет. 4, ап. 14 със застроена площ 55,51 
(петдесет и пет цяло петдесет и една десети) кв. м., представляващ 
самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № 57649.503.2398.3.14 от 
КККР на град Попово ведно с изба № 14 (четиринадесет) и 2,01% (две цяло 
двадесет и една десета процента) от общите части на сградата с 
идентификатор № 57649.503.2398.3 на Д. Д. П. за сумата от 51 290,00 лв. 
(петдесет и една хиляди двеста и деветдесет лева). 

2. гр. Попово, ул. „Мара Тасева“ № 5, ет. 9, ап. 36 със застроена площ 67,51 
(шестдесет и седем цяло петдесет и една десети) кв. м., представляващ 
самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № 57649.503.2398.3.36 от 
КККР на град Попово ведно с изба № 36 (тридесет и шест) и 2,26% (две 
цяло двадесет и шест десети процента) от общите части на сградата с 



 
 

идентификатор № 57649.503.2398.3 на Л.О.А. за сумата от 58 730,00 лв. 
(петдесет и осем хиляди седемстотин и тридесет лева). 

3. гр. Попово, ул. „Панайот Хитов“ № 23, ет. 4, ап. 10 със застроена площ 80,89 
(осемдесет цяло и осемдесет и девет десети) кв. м., представляващ 
самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № 57649.503.2455.9.10 от 
КККР на град Попово ведно с избра № 20 (двадесет) и 1,89% (едно цяло и 
осемдесет и девет десети) от общите части на сградата с идентификатор № 
57649.503.2455.9 на С.П.П. за сумата от 76 130,00 лв. (седемдесет и шест 
хиляди сто и тридесет лева). 

4. гр. Попово, ул. „Гагарин“ № 13, вх. „В“, ет. 3, ап. 8 със застроена площ 43,40 
(четиридесет и три цяло и четиридесет десети) кв. м., представляващ 
самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № 57649.503.2156.1.29 от 
КККР на град Попово ведно с изба № 9 (девет) и 1,30% (едно цяло и 
тридесет десети) от общите части на сградата с идентификатор № 
57649.503.2156.1 на С.Й.С. за сумата от 40 890,00 лв. (четиридесет хиляди и 
осемстотин и деветдесет лева). 

5. гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл. 12, ет. 9, ап. 49 със застроена площ 59,44 
(петдесет и девет цяло и четиридесет и четири десети) кв. м., представляващ 
самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № 57649.503.2269.3.48 от 
КККР на град Попово ведно с избра № 18 (осемнадесет) и 1,43% (едно цяло 
и четиридесет и три десети) от общите части на сградата с идентификатор № 
57649.503.2269.3 на Е. М. И. за сумата от 51 110,00 лв. (петдесет и една 
хиляди сто и десет лева). 

6. гр. Попово, ж.к. „Младост“ бл. 6, вх. „В“, ет. 1, ап. 1 със застроена площ 
75,49 (седемдесет и пет цяло и четиридесет и девет десети) кв. м., 
представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № 
57649.503.218.6.31 от КККР на град Попово ведно с избра № 2 (две) и 2,32% 
(две цяло и тридесет и две десети) от общите части на сградата с 
идентификатор № 57649.503.218.6 на М. Р. И. за сумата от 57 400,00 лв. 
(петдесет и седем хиляди и четиристотин лева). 

7. гр. Попово, ж.к. „Младост“ бл. 6, вх. „В“, ет. 2, ап. 16 със застроена площ 
47,89 (четиридесет и седем цяло и осемдесет и девет десети) кв. м., 
представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № 
57649.503.218.6.36 от КККР на град Попово ведно с избра № 7 (седем) и 
1,49% (две цяло и четиридесет и девет десети) от общите части на сградата с 
идентификатор № 57649.503.218.6 на П. Г. Г. за сумата от 37 400,00 лв. 
(тридесет и седем хиляди и четиристотин лева). 

8. гр. Попово, ул. „Каломенска“ № 51 с площ 293.5 (двеста деветдесет и три 
цяло и пет десети) кв. м., представляващ ½ идеална част от дворно място с 
площ 532 (петстотин тридесет и две) кв. м. ведно със самостоятелен обект 
представляващ двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор № 
57649.503.120.1 от КККР на град Попово с реална застроена площ 125,71 
(сто двадесет и пет цяло и седемдесет и една десети) кв. м. и едноетажна 
масивна пристройка с идентификатор № 57649.503.120.2 от КККР на град 
Попово с площ 38,23 (тридесет и осем цяло и двадесет и три десети) кв. м. 
на И. Л. Г. за сумата от 97 400,00 лв. (деветдесет и седем хиляди и 
четиристотин лева). 

 
II. Възлага на Кмета на Община Попово да издаде заповеди за продажба на имотите на 

наемателите на описаните в раздел I общински жилища по съответно одобрените 
пазарни оценки. Определя едномесечен срок за заплащане на цената и дължимите 
данъци на всеки от купувачите. 



 
 

III. Възлага на Кмета на Община Попово, след заплащане на дължимите суми в 
определения в раздел II срок, да сключи договори за продажба на имотите, описани 
в раздел I. 

 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Имате ли въпроси, колеги? Въпроси, мнения, предложения относно това 
предложение за решение? Г-Н Тодоров, заповядайте. 
Тодор Тодоров – общински съветник 

 Просто една препоръка, нямам нищо против. Видях я тази грешка на комисията и я 
казах. Хубаво е да бъдат отбелязани оценителите, които са дали тези оценки в тази 
докладна. Просто за следващ път да се знае, че все пак е хубаво да се знае кой ги прави 
тези оценки. Те са лицензирани оценители, вярно, че е така, но нищо не пречи да им бъдат 
посочени фирмите, за да ги знаем, кои са ги оценили. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 В самото решение ли? 
Тодор Тодоров – общински съветник 

 Да, защо не. Предварително да се дадат. Защото има тук оценка едно, оценка две, 
никой не знае кой е дал тази оценка. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Г-н Тодоров, вие като общински съветник имате право да поискате естествено. 
Тодор Тодоров – общински съветник 

 Не, не аз в комисията получих отговор на въпроса. Хубаво е да си остане в архива 
това нещо и да се знае кой ги оценява. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 То стои в архива. Въпроса е дали има място в самата докладна като решение. 
Тодор Тодоров – общински съветник 

 Те са две изречения. Не като решение. Просто като начало. Да се посочат просто 
лицензираните оценители, защото все пак те носят отговорност за тези оценки.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Ок. Добре. Предложение, което е на вниманието на юристите, изготвящи 
докладната следващия път. Добре. Други въпроси или мнения, или предложения? Имаме 
ли? Невиждам. Ок. В такъв случай подлагам гласуване. Гласуването тук 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  ОТСЪСТВА 

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  ОТСЪСТВА 

26. Тодор Стефанов Тодоров   ЗА 

27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 

28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 

29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 

 

 

 

  

ЗА        -           27 

    ПРОТИВ       -       0 

    ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

Решението се приема ! 

 
Стоян Попвеличков излезе от залата. 

 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

    

 

 

РЕШЕНИЕ № 370 
 

 
На основание чл. 8, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 6, ал. 1, чл. 36, ал. 1, т. 1 от 

НРПУРОИ, чл. 23, ал. 2, т. 1 и чл. 25, ал. 1 и ал. 2 от Наредба на Общински съвет – Попово 
за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и 
разпореждане с общински жилища във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският 

съвет 

 
 

РЕШИ 
 

IV. Одобрява продажбата на обекти общинска собственост по пазарни оценки, както 
следва: 

9. гр. Попово, ул. „Мара Тасева“ № 5, ет. 4, ап. 14 със застроена площ 55,51 
(петдесет и пет цяло петдесет и една десети) кв. м., представляващ 



 
 

самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № 57649.503.2398.3.14 от 
КККР на град Попово ведно с изба № 14 (четиринадесет) и 2,01% (две цяло 
двадесет и една десета процента) от общите части на сградата с 
идентификатор № 57649.503.2398.3 на Д. Д. П. за сумата от 51 290,00 лв. 
(петдесет и една хиляди двеста и деветдесет лева). 

10. гр. Попово, ул. „Мара Тасева“ № 5, ет. 9, ап. 36 със застроена площ 67,51 
(шестдесет и седем цяло петдесет и една десети) кв. м., представляващ 
самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № 57649.503.2398.3.36 от 
КККР на град Попово ведно с изба № 36 (тридесет и шест) и 2,26% (две 
цяло двадесет и шест десети процента) от общите части на сградата с 
идентификатор № 57649.503.2398.3 на Л.О.А. за сумата от 58 730,00 лв. 
(петдесет и осем хиляди седемстотин и тридесет лева). 

11. гр. Попово, ул. „Панайот Хитов“ № 23, ет. 4, ап. 10 със застроена площ 80,89 
(осемдесет цяло и осемдесет и девет десети) кв. м., представляващ 
самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № 57649.503.2455.9.10 от 
КККР на град Попово ведно с избра № 20 (двадесет) и 1,89% (едно цяло и 
осемдесет и девет десети) от общите части на сградата с идентификатор № 
57649.503.2455.9 на С.П.П. за сумата от 76 130,00 лв. (седемдесет и шест 
хиляди сто и тридесет лева). 

12. гр. Попово, ул. „Гагарин“ № 13, вх. „В“, ет. 3, ап. 8 със застроена площ 43,40 
(четиридесет и три цяло и четиридесет десети) кв. м., представляващ 
самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № 57649.503.2156.1.29 от 
КККР на град Попово ведно с изба № 9 (девет) и 1,30% (едно цяло и 
тридесет десети) от общите части на сградата с идентификатор № 
57649.503.2156.1 на С.Й.С. за сумата от 40 890,00 лв. (четиридесет хиляди и 
осемстотин и деветдесет лева). 

13. гр. Попово, ж.к. „Русаля“ бл. 12, ет. 9, ап. 49 със застроена площ 59,44 
(петдесет и девет цяло и четиридесет и четири десети) кв. м., представляващ 
самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № 57649.503.2269.3.48 от 
КККР на град Попово ведно с избра № 18 (осемнадесет) и 1,43% (едно цяло 
и четиридесет и три десети) от общите части на сградата с идентификатор № 
57649.503.2269.3 на Е. М. И. за сумата от 51 110,00 лв. (петдесет и една 
хиляди сто и десет лева). 

14. гр. Попово, ж.к. „Младост“ бл. 6, вх. „В“, ет. 1, ап. 1 със застроена площ 
75,49 (седемдесет и пет цяло и четиридесет и девет десети) кв. м., 
представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № 
57649.503.218.6.31 от КККР на град Попово ведно с избра № 2 (две) и 2,32% 
(две цяло и тридесет и две десети) от общите части на сградата с 
идентификатор № 57649.503.218.6 на М. Р. И. за сумата от 57 400,00 лв. 
(петдесет и седем хиляди и четиристотин лева). 

15. гр. Попово, ж.к. „Младост“ бл. 6, вх. „В“, ет. 2, ап. 16 със застроена площ 
47,89 (четиридесет и седем цяло и осемдесет и девет десети) кв. м., 
представляващ самостоятелен обект в сграда, с идентификатор № 
57649.503.218.6.36 от КККР на град Попово ведно с избра № 7 (седем) и 
1,49% (две цяло и четиридесет и девет десети) от общите части на сградата с 
идентификатор № 57649.503.218.6 на П. Г. Г. за сумата от 37 400,00 лв. 
(тридесет и седем хиляди и четиристотин лева). 

16. гр. Попово, ул. „Каломенска“ № 51 с площ 293.5 (двеста деветдесет и три 
цяло и пет десети) кв. м., представляващ ½ идеална част от дворно място с 
площ 532 (петстотин тридесет и две) кв. м. ведно със самостоятелен обект 
представляващ двуетажна масивна жилищна сграда с идентификатор № 
57649.503.120.1 от КККР на град Попово с реална застроена площ 125,71 
(сто двадесет и пет цяло и седемдесет и една десети) кв. м. и едноетажна 



 
 

масивна пристройка с идентификатор № 57649.503.120.2 от КККР на град 
Попово с площ 38,23 (тридесет и осем цяло и двадесет и три десети) кв. м. 
на И. Л. Г. за сумата от 97 400,00 лв. (деветдесет и седем хиляди и 
четиристотин лева). 

 
V. Възлага на Кмета на Община Попово да издаде заповеди за продажба на имотите на 

наемателите на описаните в раздел I общински жилища по съответно одобрените 
пазарни оценки. Определя едномесечен срок за заплащане на цената и дължимите 
данъци на всеки от купувачите. 

VI. Възлага на Кмета на Община Попово, след заплащане на дължимите суми в 
определения в раздел II срок, да сключи договори за продажба на имотите, описани 
в раздел I. 
 
 
  

 
 

 

 

Преминаваме към работа по осма  точка от Дневния ред.  

8.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и 

план-схема на елементите от техническата инфраструктура – за подземен кабел нн 1 

kv за нуждите на оператора за захранване на мобилна базова станция TGV0018 , 

находяща се в имот с КК 36470.14.14 в землището на с.Кардам, общ.Попово. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 
нормативна уредба” 
 Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „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 изработване 
на Подробен устройствен план. 
 
 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Уважаеми колеги, предложението за решение тук е следното: 

 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124 а, ал. 1 и ал. 5, чл.124 
б, ал. 1 във връзка с чл. 125 от ЗУТ, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

            1.Общински съвет гр.Попово разрешава изработване на проект за изготвяне на 
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – Парцеларен план за изграждане на кабелна 
захранваща линия НН 1 kV за нуждите на оператора за захранване на мобилна базова 
станция TGV0018 , находяща се в имот 36470.14.14 в землището на с.Кардам, 
общ.Попово. 



 
 

 2. Проектът да се изработи съгласно изискванията на Наредба № 8/14.06.2001 г. за   обема 
и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. 
за 
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, в 
съответствие с изискванията на ЗУТ и с техническо задание по чл. 125 от ЗУТ. 

    3.Общински съвет гр.Попово одобрява техническо задание за проектиране на 
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – Парцеларен план за изграждане на кабелна 
захранваща линия НН 1 kV за нуждите на оператора А1 за захранване на мобилна базова 
станция TGV0018, находяща се в имот 36470.14.14 в землището на с.Кардам, общ.Попово             

4. На основание чл.124 б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване. 
 

         Приложение: Техническо задание за проектиране на ПУП – Парцеларен план на 
подземна оптична мрежа за за изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV 
електронни съобщения за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура ” гр.София на 
територията на Община Попово.  и ситуация. 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Така, въпроси? Имаме ли? Нямаме. Ако нямаме, който е съгласен с така 
направеното предложение за решение, моля да гласува, гласуваме ЗА: 
 

 

Гласуваме  ЗА: 

 

 

 

 

ЗА    -   27  

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Решението се приема !  
 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
Г-н Попвеличков продължава да отсъства. Добре. 

 

 

РЕШЕНИЕ № 371 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124 а, ал. 1 и ал. 5, чл.124 
б, ал. 1 във връзка с чл. 125 от ЗУТ, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

            1.Общински съвет гр.Попово разрешава изработване на проект за изготвяне на 
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – Парцеларен план за изграждане на кабелна 
захранваща линия НН 1 kV за нуждите на оператора за захранване на мобилна базова 



 
 

станция TGV0018 , находяща се в имот 36470.14.14 в землището на с.Кардам, 
общ.Попово. 
 2. Проектът да се изработи съгласно изискванията на Наредба № 8/14.06.2001 г. за   обема 
и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. 
за 
правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, в 
съответствие с изискванията на ЗУТ и с техническо задание по чл. 125 от ЗУТ. 

    3.Общински съвет гр.Попово одобрява техническо задание за проектиране на 
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – Парцеларен план за изграждане на кабелна 
захранваща линия НН 1 kV за нуждите на оператора А1 за захранване на мобилна базова 
станция TGV0018, находяща се в имот 36470.14.14 в землището на с.Кардам, общ.Попово             

4. На основание чл.124 б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване. 
 

         Приложение: Техническо задание за проектиране на ПУП – Парцеларен план на 
подземна оптична мрежа за за изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV 
електронни съобщения за нуждите на Агенция „Пътна инфраструктура ” гр.София на 
територията на Община Попово.  и ситуация. 

 
 

 

 

 

Преминаваме към работа по девета  точка от Дневния ред.  

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

територии – собственост на община Попово, считано от 01.01.2023г. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен 
ред и граждански права”, ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси” 
 Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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 и един 
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 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 4 
гласа ЗА, подкрепяме проекто решението. Благодаря Ви. 
 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам проекта за решение:  
 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 71, ал. 5, т. 3 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, Общинският съвет 

 



 
 

 

РЕШИ 
 

1. Утвърждава ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии – 
собственост на община Попово, съгласно приложение 1 – неразделна част от настоящото 
решение.. 
 
 

Приложение: 
1. Проект за Ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии – 
собственост на община Попово 
2. Писмо с вх. № 30-159-62/02.12.22 

 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Така колеги, имате думата. Въпроси? Да стане ясно. Има ли въпроси? Няма. Добре, 
в такъв случай преминаваме към гласуване по тази точка. Гласуването е явно. 
 

Гласуваме  ЗА: 

 

 

 

ЗА    -    20 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     7 

 

 

  
Решението се приема! 

 
Найден Иванов излезе. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 372 
 

 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 71, ал. 5, т. 3 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, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

1. Утвърждава ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии – 
собственост на община Попово, съгласно приложение 1 – неразделна част от настоящото 
решение.. 



 
 

 
 

Приложение: 
1. Проект за Ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии – 
собственост на община Попово 
2. Писмо с вх. № 30-159-62/02.12.22 
 

 

 

 
 

Преминаваме към работа по десета  точка от Дневния ред.  

10.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 “Модернизация на образователната 

среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: ПК „Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта” 
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 колеги, нашата комисия с 4 гласа 
ЗА да подкрепите проекта за решение.  
 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Решението е доста дълго. Да го чета ли? Добре, в такъв случай зачитам 
основанията.  
 

 

 На основание  чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.17, ал.1, т. 
3,т.6 и т.7 и чл. 20 от ЗМСМА, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по процедура BG-RRP-
1.007  “Модернизация на образователната среда” по Националния план за 
възстановяване и устойчивост, със следните проектни предложения: 
- Модернизация на образователната среда в ОУ „Св.Климент Охридски” – 
гр.Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване” 
- "Модернизация на образователната среда в ОУ „Н.Й.Вапцаров” – гр.Попово, 
чрез основен ремонт, обновяване и оборудване” 
- "Модернизация на образователната среда в ОУ „Любен Каравелов” – 
гр.Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване” 
- "Модернизация на образователната среда в ПГ „Христо Ботев” – гр.Попово, 
чрез основен ремонт, обновяване и оборудване” 
- " Модернизация на образователната среда в детска градина „Зарайск” – 
с.Зараево, общ.Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване” 
- " Модернизация на образователната среда в детска градина „Слънце” – 
гр..Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване” 



 
 

- " Модернизация на образователната среда в детска градина „Здравец” – 
гр..Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване” 
 
2. Община Попово се задължава да не променя собствеността и 
предназначението на сградите, обект на финансиране за период не по-малък от 5 
години, след крайното плащане към крайния получател (Община Попово), като 
гарантира, че в рамките на този период същите няма да бъдат закривани и ще 
продължат да функционират като образователни институции. 
 
3. Община Попово се задължава да не променя собствеността и 
предназначението на придобитото оборудване/активи за период не по-малък от 5 
години, след крайното плащане към крайния получател (Община Попово), като 
гарантира, че в рамките на този период то ще се използва от съответната 
образователна институция. 
 
4. Община Попово се задължава да осигури достатъчен ресурс за осигуряване 
на устойчивост на резултатите от предложението за изпълнение на инвестицията и 
за поддръжка на придобитото оборудване/активи за период не по-малък от 5 
години след крайното плащане към крайния получател. 
 
5. Възлага и упълномощава Кмета на Община Попово да предприеме всички 
действия по подготовка и кандидатстване с проектни предложения по процедура  
BG-RRP-1.007  “Модернизация на образователната среда”  по Националния план за 
възстановяване и устойчивост. 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Така колеги, имате ли въпроси? Няма. А, г-н Димитров, заповядайте. Съжалявам, 
не ви видях. 
Димитър Димитров – общински съветник 

 Уважаеми г-н Георгиев, уважаеми колеги, тук има едно разминаване от точката, 
която приехме с двугодишната програма, където са изброени тези същите обекти. Но в 
програмата аз даже се зачудих и съжалявам, че тогава не взех отношение ДГ „Зарайск“ в 
програмата се води в гр. Попово, а тук се води в с. Зараево, където си и е и мястото. Така 
че според мен е хубаво в програмата това нещо да се оправи. Защото в края на краищата 
ние приемаме програма и я приемаме точно заради тези обекти, с които да кандидатстваме 
по енергийна ефективност. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Искате да кажете, че е объркано в програмата местоположението на „Зарайск“, 
къде е точно. 
Димитър Димитров – общински съветник 

Да, да, да. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Това може ли, има ли някой от образованието да ни го каже или който е писал 
проекта? Няма. Г-жо Божанова, нещо в тази посока? 
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на община Попово 

Не мога да взема отношение, тъй като програмата не е пред мен. Не мога да кажа. 
Ще го погледнем. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре. Благодаря, г-н Димитров за забележката. 
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на община Попово 

За самото кандидатстване е важно да имаме решение на ОбС с кои учебни 
заведения се кандидатства. 
 



 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

ОК, да, благодаря. 
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на община Попово 

Така че за кандидатстването не е проблем. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Ако приемаме уважаеми дами и господа общински съветници, приемаме че ако в 
програмата е объркано наименованието на тази ДГ ще бъде коригирана на базата на 
вярното. Да де, местоположението. Добре. Други въпроси има ли? Няма. Значи подлагам 
на гласуване предложението за Кандидатстване на община Попово на безвъзмездна 
финансова помощ по Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 “Модернизация на 
образователната среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост. Който е 
съгласен, моля да гласува. 

 

 

Гласуваме ЗА: 

 

 

 

ЗА    -    27 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

 

  
Решението се приема! 

 
Христо Дюкенджиев излезе. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 373 
 

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

3,т.6 и т.7 и чл. 20 от ЗМСМА, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по процедура BG-RRP-
1.007  “Модернизация на образователната среда” по Националния план за 
възстановяване и устойчивост, със следните проектни предложения: 
- Модернизация на образователната среда в ОУ „Св.Климент Охридски” – 
гр.Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване” 
- "Модернизация на образователната среда в ОУ „Н.Й.Вапцаров” – гр.Попово, 
чрез основен ремонт, обновяване и оборудване” 
- "Модернизация на образователната среда в ОУ „Любен Каравелов” – 
гр.Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване” 



 
 

- "Модернизация на образователната среда в ПГ „Христо Ботев” – гр.Попово, 
чрез основен ремонт, обновяване и оборудване” 
- " Модернизация на образователната среда в детска градина „Зарайск” – 
с.Зараево, общ.Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване” 
- " Модернизация на образователната среда в детска градина „Слънце” – 
гр..Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване” 
- " Модернизация на образователната среда в детска градина „Здравец” – 
гр..Попово, чрез основен ремонт, обновяване и оборудване” 
 
2. Община Попово се задължава да не променя собствеността и 
предназначението на сградите, обект на финансиране за период не по-малък от 5 
години, след крайното плащане към крайния получател (Община Попово), като 
гарантира, че в рамките на този период същите няма да бъдат закривани и ще 
продължат да функционират като образователни институции. 
 
3. Община Попово се задължава да не променя собствеността и 
предназначението на придобитото оборудване/активи за период не по-малък от 5 
години, след крайното плащане към крайния получател (Община Попово), като 
гарантира, че в рамките на този период то ще се използва от съответната 
образователна институция. 
 
4. Община Попово се задължава да осигури достатъчен ресурс за осигуряване 
на устойчивост на резултатите от предложението за изпълнение на инвестицията и 
за поддръжка на придобитото оборудване/активи за период не по-малък от 5 
години след крайното плащане към крайния получател. 
 
5. Възлага и упълномощава Кмета на Община Попово да предприеме всички 
действия по подготовка и кандидатстване с проектни предложения по процедура  
BG-RRP-1.007  “Модернизация на образователната среда”  по Националния план за 
възстановяване и устойчивост. 

 
 

 

 

 

 

Преминаваме към работа по единадесета  точка от Дневния ред.  

11.Одобряване на годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяване на 

концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2021 г. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
Становища: НЯМА 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам проекта за решение:  
 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21 , ал. 2 от ЗМСМА, чл. 
40, ал. 2, т. 2 и чл. 132, ал. 2 от Закона за концесиите, Общинският съвет 

 
 

 



 
 

 

РЕШИ 
 
 

1. Приема годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяване на 

концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2021 г. 

 

Приложение: Годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяване на 
концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2021 г. 

 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Имате думата за въпроси. Има ли? Да. Г-н Тодоров, заповядайте. 
Тодор Тодоров – общински съветник 

Първо искам да попитам, тука гледам, че има някой от концесиите в долари. На 
какъв курс се смятат тези долари? Гледам, че първия е 63 хиляди щатски долара с ДДС, 
той е на 15.10.21 год. и е изплатил 118 хиляди заедно с лихвите. Това за мен малко не се 
връзва като това. И друго, тука виждам концесионни вноски и не знам дали е вярно това, 
не съм бил в предния ОбС, може би сме ги изтървали. 528 лева на година за плувния 
басейн? Вярно ли е това? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Ами то май нямаше никой желаещ. Аз не знам дали в момента е концесиониран.  
Тодор Тодоров – общински съветник 

754 е за Летния театър, 251 за язовира в медовина лева на година. И въобще какво 
имаме да получаваме още от тези концесии и аз имам чувството, че никой не си плаща на 
време. Тъй като гледам това, което е даден тоя отчет за 2022 год. никой не си е платил. 
Нямаме ли схеми, с които да ги принуждаваме тези хора. Това са смешни суми за някой. И 
не знам защо така се получава. Виждам приходи за 2021 год. 132 хиляди от всички 
концесии, 14 хиляди са лихвите. Те някой не са плащани от 2019 год. тука като гледам 
нещата. Значи първият ми въпрос е на какъв курс се смята долара, във връзка с курса 
тогава, когато е бил или е за периода, в който трябва да се плати? И какво очакваме още от 
тези концесии да влезе в общината? Виждаме, че парите ни са кът и трябва да си следим 
събиранията и да си ги вземаме на време. Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря, г-н Тодоров. Само да уточним питането, какво очакваме по принцип до 
края на съществуващите концесии или на годишна база? 
Тодор Тодоров – общински съветник 

Не, на годишна база. Говорим до края на 2022 година. Какво трябва още да се 
плати по тези концесионни вноски и какво очаква общината да получи от тях? Защото 
виждам, че тук има много закъснения, периоди, препоръки, писма и т.н. Да знаем какво 
очакваме от концесии до края на годината какво трябва да получим и защо не сме го 
получили. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря, г-н Тодоров. Кой би могъл да отговори? 
Николай Черкезов – общински съветник 

Да направим едно уточнение, Г-н Тодоров, доколкото чета заглавието отчета е з 
2021 година. Няма как да отчитаме дейности извършени през 2022 г. в отчет за 2021г. 
Нищо друго нямам. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Така, имаше въпроси. Може ли някой да отговори? Г-н Маринов? 



 
 

Мариян Маринов – общинска администрация 

Уважаеми дами и господа общински съветници, както спомена и общински 
съветник, на вашето внимание е отчета на Кмета за календарната 2021 г., срока по закон е 
до края на следващата календарна година Кмета да представи отчет пред ОбС. Ако искате 
на следващата сесия можем да ви подготвим подробна информация на съветниците и на  
г-н Тодоров за 2022 година какви са постъпленията. Аз не виждам какво ви притеснява. 
Съгласно концесионните договори за всяко едно забавяне на плащанията на съответните 
концесионери им се начисляват наказателни лихви, които са много сериозни. И от тази 
гледна точка нямаме някакви значителни забавяния в плащанията по концесионните 
договори. Във връзка с валутата, която казахте, това са договори, които са сключвани 
преди 20, преди 15 години, те са направени с тази валута и задълженията се смятат по 
курса на БНБ, както е в деня на, в който възниква самото задължение т.е. на повечето ни 
концесионни договори плащанията са до края на месец март, до тогава трябва да платят за 
съответната календарна година, ако съответния концесионер просрочи започват от 
следващия ден да му се начисляват наказателни лихви. Никой няма интерес да не плати, 
ако плати със закъснение, това по никакъв начин не се отразява върху нашето финансово 
състояние като концендент. По отношение на писмата, които визирате, че са отправени, 
това е в следствие на проверки на контролни органи, които идват. В случая Държавната 
агенция за метериологичен контрол, които осъществяват контрол върху техническата 
експлоатация и изправност на язовирните ни съоръжения. Правят предписания, които ние 
даваме на концесионерите и те съответно отстраняват пропуските. Но пак ви казвам това е 
отчет за 2021 година. Ако искате за следващата сесия поемам ангажимент да ви подготвя 
към края на 2022 г. какви постъпления има от концесии, какви лихви има насрочени. По 
отношение на сумите, които визирате за концесионно възнаграждение за Плувния басейн, 
това е вид конкурс, който се явяват участници на принципа на състезателен характер и аз 
изключително съм доволен, че тази година успяхме все пак да намерим стопанин на 
нашия басейн, който е много добър и се намира на много прекрасно място в парка, човек 
който да се грижи за него. Тук повечето от вас са бизнесмени и знаят, че това е бизнес, 
който е със сезонен характер, става дума за два, три месеца в годината и ние трябва да сме 
благодарни, че сме намерили стопанин, който да се грижи и да предлага тази услуга на 
населението. Благодаря. Ако имате някакви други въпроси? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря ви, г-н Маринов. Колеги, има ли други въпроси? Г-н Петров, 
заповядайте. 
Драгомир Петров – общински съветник 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, въпросът ми е пак към 
администрацията. За мен е болна тема Летния театър. Не може ли да се направи корекция 
вече с тези в зависимост от инфлациите, които са настъпили вече от някоя година. Не 
можем да продължаваме на такава минимална цена Летния театър да го даваме на 
концесия. И просто той даже никаква дейност няма при него, разбирате ли? Нито 
подобряват нещо по него. Той се руши, изобщо и на края едни никакви пари. Аз знам 
концесионера защо го е вземал, защото той му трябва такива, за да има за неговата 
дейност. Той трябва да има Летни театри, за да има дейност. Ама ние не може на някакви 
такива цени да даваме летния театър и да не държим той как го поддържа. Той е наша 
собственост, не може по тоз начин да продължава. Това е болна тема, което от години 
нашите прародители са го направили тоз емблематичен летен театър и да го гледаме как 
се руши. Трябва да мислим специално за него нещо. Ако може администрацията да каже 
нещо по този въпрос, специално за летния театър. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря, г-н Петров. Г-н Маринов, вие ли ще отговорите? Заповядайте. 
Мариян Маринов – общинска администрация 

Уважаеми дами и господа общински съветници, това е договор за концесия. Пак е 
със състезателен характер. Никой друг не се е явил. Знаете и преди това имаше 



 
 

концесионер. По отношение на състоянието искам само да ви напомня, може би няма 
нужда, но знаете в предходните две години в какво положение беше държавата. Знаете 
много добре, Ковид и всичко беше затворено, блокирано и от тази гледна точка не мисля, 
че на този етап след две годишен застой би трябвало в момента да отправяме упреци. 
Може би от тук нататък да, но това което мога да ви кажа, че съгласно договора, 
концесионера си изпълнява ангажиментите и си плаща концесионните вноски.  
Драгомир Петров – общински съветник 

Г-н Маринов, разбирам ви, само че мен никой не ме пита в ресторанта инфлацията 
толкоз, всичко се вдига, само че трябва да плащаш толкоз тоци. Преди плащах 500 лева, 
сега плащам 1200. Разбирате ли. Значи това си е инфлация и трябва да решим нещо тука 
ОбС и не може да продължава по този начин на такава, 500 лева смешна цена. Аз плащам 
повече газ в ресторанта си, два пъти повече на месец. То просто, разбирам и аз имах 
Ковид. По кофти от него, че и на ресторантите ни се отрази най – много. Нямахме 
клиентела, нямахме нищо, само че сметките си вървят и данъците си вървят. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря, г-н Петров. Темата е сериозна. Виждате, че има и емоция в цялата тази 
работа. Ако има възможност между другото в концесионния договор за някакъв вид 
актуализация. Няма такава. Добре, колеги продължаваме нататък. Явно предизвика 
интерес това нещо. Заповядайте.  
Андрей Петков – общински съветник 

Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, аз имам питане по отношение язовира 
на Осиково. Имаме ли там концесионер? Договор изпълнява ли се? И какво е състоянието 
на язовирната стена? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря, г-н Петков? Г-н Маринов? Би трябвало да сте на ясно с тази тема. 
Мариян Маринов – общинска администрация 

Да, трябва. Уважаеми дами и господа общински съветници, г-н Петков, вие сте на 
ясно със ситуацията. Може би една година подготвяхме документациите по отношение на 
яз. Осиково, тъй като имаше нови промени и изисквания в закона за концесиите. От 
зимата тази година имаме концесионер, който между другото много добре стопанисва 
обекта. Облагороди мястото, изчисти го, два пъти ходихме междуведомствената комисия 
на общината, която е на проверка. И има в момента язовира стопанин, който полага грижи 
за техническото състояние на обекта и около него имотите, които стопанисва. Това мога 
да ви кажа. От тази година е договора за концесия. Иначе предходните няколко години си 
беше на общината. Имаше смъртен случай на предходния концесионер и докато изберем 
изпълнител две години общината го стопанисваше. Това е, което мога да ви кажа. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря, г-н Маринов. Има ли други въпроси? Ако няма, подлагам на гласуване 
предложението за решение относно приемане на годишния отчет на Кмета за концесиите. 
Който е съгласен да бъде приет този отчет, моля да гласува. Гласуваме ЗА. 
 

 

Гласуваме  ЗА: 

 

 

 

ЗА    -    25 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     2 

 

 

  
Решението се приема! 



 
 

 
Румен Русев излезе. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 374 
 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21 , ал. 2 от ЗМСМА, чл. 

40, ал. 2, т. 2 и чл. 132, ал. 2 от Закона за концесиите, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 
 

1. Приема годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяване на 

концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2021 г. 

 

Приложение: Годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяване на 
концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2021 г. 

 
 

Преминаваме към работа по дванадесета  точка от Дневния ред.  

12.Одобряване на списък с кандидати за получаване на финансово подпомагане на 

брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми и определяне на 

отпуснатите суми. 

Вносител: Стоян Попвеличков – председател на Комисия на Общински съвет – Попово по 
чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с 
репродуктивни проблеми на територията на община Попово 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Попвеличков, ще ни запознаете ли? Бихте ли казали няколко думи, понеже 
няма становища на комисии. 
Стоян Попвеличков – общински съветник 

 Г-н председател, това е поредното заявление, което разглежда комисията за 
подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми. Касае е се за 
лице, което е кандидатствало за сумата до 3000 лева. Комисията е подкрепила това искане. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Попвеличков. Виждаме, че има интерес към тази услуга. Мисля, 
че трябва да бъде подкрепена. Някакви въпроси има ли? Не. Ако няма зачитам проекта за 
решение. 
 

 

 На основание чл. 18, ал.2 от Правилника за финансово подпомагане на 
брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на община 
Попово, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 



 
 

 
 

I. Одобрява списък с одобрените кандидати за получаване на финансово подпомагане на 
брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми и съответно размер на 
отпуснатата сума, както следва: 

1. Кандидат по Заявление с вх. №94К-1324-1/15.11.2022 г. – 3000 ( три хиляди ) 
лева. 

 

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

III. Одобрената в т. I сума да бъде използвана за медицински процедури, манипулации, 
операции и др. свързани с асистираната репродукция процедури, които не са финансирани 
от НЗОК/МЗ. 

 

 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

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

 

 

 

Гласуваме  ЗА: 

 

 

 

ЗА    -    28 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

 

  
Решението се приема! 

 
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 375 
 

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

брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на община 
Попово, Общинският съвет 

 
 



 
 

РЕШИ 
 

 

I. Одобрява списък с одобрените кандидати за получаване на финансово подпомагане на 
брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми и съответно размер на 
отпуснатата сума, както следва: 

1. Кандидат по Заявление с вх. №94К-1324-1/15.11.2022 г. – 3000 ( три хиляди ) 
лева. 

 

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

III. Одобрената в т. I сума да бъде използвана за медицински процедури, манипулации, 
операции и др. свързани с асистираната репродукция процедури, които не са финансирани 
от НЗОК/МЗ. 

 
 

 

 

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

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Официално няма постъпили такива до този момент. Ако някой по принцип желае 
нещо да каже в тази връзка. Г-н Петров доколкото знам имаше заявление. Заповядайте. 
Драгомир Петров – общински съветник 

 Искам да кажа нещо във връзка с едно мероприятие за благотворителност в тези 
моменти, такива дни на благотворителност. Знаете една наша позната Станка, която беше 
библиотекарка в Светлен се нуждае от трансплантация и призовавам колегите. Тя има 
банкова сметка публикувана във фейсбук, ако искате и аз мога да ви я дам. Ако може, кой 
с каквото може да помогне. Нужно е, защото почти няма време. Операцията е за януари 
месец планувана. Каквото можем да направим. Даваме едни пари за разни, не казвам 
нищо, всеки има нужда, ама дето не ги познаваме, пращаме есемеси, а това е човек, който 
е от нашата община и се е занимавала с обществена дейност, познаваме я. В читалището 
на Светлен е допринесла много. Нужно е в такива моменти каквото можем да направим. 
Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря за призива. Аз се присъединявам, който е в състояние, който може, 
който изпитва нужда да намери начин да помогне. Не е концерт, това е частна 
инициатива.  
 Добре. Колеги, аз да направя няколко съобщения. Имате пред вас покана за 
Коледен концерт на община Попово, който ще се състои на 22ри, четвъртък от 18:00 часа 
в читалище „Св.св. Кирил и Методий“. Всички са поканени. Заповядайте. Надявам се да 
побере залата желаещите. И с това дневният ред на днешното заседание се изчерпва. 
Закривам тридесет и седмото заседание на ОбС Попово. Пожелавам на всички вас, на 
вашите семейства, на всички граждани на община Попово весело изкарване на Коледните 
и Новогодишни празници. Пожелавам много топлина, много светлина, много надежда и 
дано следващата година да е по – добра, по – успешна, по – здрава. Благодаря ви. 
 

 



 
 

 

 

 

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 / 


