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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
№  11 

  

 

На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 от ЗМСМА, Председателят на Общински съвет Попово 

свиква общинските съветници на ЕДИНАДЕСЕТО заседание на 21.07.2016 година 

/четвъртък/ от  9.00 часа  в залата на ІІ-ри етаж в сградата на Общината със следния 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

 

1.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2016 

год. 

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

Становища: Всички постоянни комисии 

 

2.Наредба за допълнение на Наредбата на Общински съвет - Попово за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Попово. 

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

Становища: ПК“Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“, ПК“Устройство и 

развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

 

3.Одобряване на Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година. 

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

Становища: Всички постоянни комисии 

 

4.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на общината за 

периода 01.04.2016 г. до 30.06.2016 г. 

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

Становища: ПК „Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“ 

 

5.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество. 

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

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

и граждански права“, ПК „Устройство и развитие на общината, градоустройство, 

архитектура и нормативна уредба“, ПК „Образование, култура, вероизповедания, младежта 

и спорта“ 

 

6. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. – „Реконструкция и 

рехабилитация на основната транспортно-комуникационна мрежа в ж.к. „Младост – 1 

и 2“ 

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

Становища: ПК“Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“, ПК „Общински 

финанси и бюджет, местни данъци и такси“, ПК“Устройство и развитие на общината, 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
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7. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. – „Реконструкция и 

рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа в община Попово“ 

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

Становища: ПК“Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 

граждански права“,ПК“Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“,  

ПК“Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна 

уредба“ 

 

8.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. – „Реконструкция и ремонт на 

ОУ „св. Св. Кирил и Методий“ с. Зараево“ 

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

Становища: ПК“Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 

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

ПК“Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна 

уредба“, ПК „Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта“ 

 

9. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“  от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. – „Реконструкция и ремонт на ДГ 

„Зарайск“ с.  Зараево“ 

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

Становища: ПК“Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 

граждански права“, ПК“Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“, , 

ПК“Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна 

уредба“, ПК „Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта“ 

 

10. Обявяване на имоти публична общинска собственост, в имоти частна общинска 

собственост. 

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

Становища: ПК“Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 

граждански права“, ПК“Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура 

и нормативна уредба“, ПК „Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта“ 

 

11. Смяна на начина на трайно ползване на общинска земеделска земя и обявяването 

и от публична в частна общинска собственост. 

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

Становища: ПК“Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 

граждански права“,  ПК“Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура 

и нормативна уредба“, 

 

12. Откриване на процедура за приватизация на нежилищни обекти общинска 

собственост, чрез публично оповестен конкурс на един етап. 
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Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Становища: ПК“Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 

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

ПК“Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна 

уредба“ 

 

13. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост в община Попово през 2016 г. – имоти в регулация за отдаване под наем. 

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

Становища:  ПК“Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред 

и граждански права“, ПК“Устройство и развитие на общината, градоустройство, 

архитектура и нормативна уредба“ 

 

14. Съгласуване на схема за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от Закона за 

устройство на територията, допълваща одобрената схема от 1999 година. 

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

Становища: ПК“Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 

граждански права“ 

 

15. Промяна в одобрения годишен план за ползване на дървесина от горските 

територии на Община Попово през 2016 г. и одобрение на начина на ползване на 

дървесина от общински горски територии от годишен план за 2016 г. 

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

Становища: ПК“Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 

граждански права“ 

 

16. Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода 

10.11.2015 – 30.06.2016 година. 

Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 

17. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 

Вносител: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 

 

 

 

 


