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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
№  12 

  

 

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

свиква общинските съветници на ДВАНАДЕСЕТО заседание на 29.09.2016 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.Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект «Подобряване на 

енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово», одобрен за 

финансиране по Оперативна програма «Региони в растеж 2014 – 2020 г.», Договор № 

RD02-37-107/19.09.2016 г., проектно предложение с № BG16RFOP001-2.001-0050. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

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

 

3.Утвърждаване на паралелки в общинските училища, които са под минимума на 

норматива за пълняемост за учебната 2016/2017 година. 

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

Становища: ПК „Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта“ 

 

4.Промяна във второстепенните разпоредители с бюджет към Община Попово.  

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

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

 

5.Кандидатстване на Община Попово с проектно предложение за подобряване на 

образователната инфраструктура на ПГСС „Никола Пушкаров” по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер BG16RFOP001-3.002 

„Подкрепа за професионалните училища в Република България” по Оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014-2020. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Становища: ПК „Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта“ 

 

6.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска 

собственост и отдаване под аренда на общинска земеделска земя.  

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“ 
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7.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска 

собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чруз 

публичен търг. 

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

собственост за 2016 г. – имоти в регулация и земеделска земя.  

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“ 

 

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

собственост в община Попово през 2016 г. Одобряване на оценки за продажба на 

недвижими имоти. 

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“ 

 

10.Прекратяване на съсобственост между община Попово и Антоний Веселинов 

Атанасов в УПИ ХІХ, кад. № 502 от кв. 65 по регулационния план на с. Медовина, 

чрез изкупуване частта на Общината.  

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“ 

 

11.Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху сграда читалище с. 

Ковачевец на Читалищно настоятелство на НЧ „Познай себе си – 1893“ с. Ковачевец. 

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

Становища:ПК „Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 

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

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

собственост в община Попово през 2016г. с част от имот публична общинска 

собственост,  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“ 

 

13.Изменение и допълнение на 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.   

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“ 
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14.Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на 

деца в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на 

Община Попово. 

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

Становища: ПК „Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 

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

 

15.Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и 

центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община Попово. 

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

Становища: ПК „Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 

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

 

16.Изменение на Наредба за разполагане и премахване на преместваеми обекти за 

търговия и други обслужващи дейности, съгласно чл. 56 от ЗУТ. 

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“ 

 

17.Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на базисните цени при 

отдаване под наем на общинско имущество. 

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“ 

 

18.Изменение на Наредба за рекламната дейност на територията на община Попово. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Становища: ПК „Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 

нормативна уредба“ 

 

19.Издаване на Разрешително за ползване на воден обект публична общинска 

собственост рибарници «Водица» 4 броя в землището на с. Водица и продължаване на 

Разрешително за ползване на воден обект публична общинска собственост яз. 

«Каваците» в землището на гр. Попово. 

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“ 

 

20.Определяне представители на ОбС Попово в Областен и Общински съвет за 

намаляване на риска от бедствия 
Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 

21.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 

 

22. Избор на Временна комисия по конкретен повод. 

Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
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23.Едностранно прекратяване от страна на концедента на договор със концесионер 

„ИДТ 2015” ЕООД за концесия на обект публична общинска собственост – яз. 

„Берковски” . 

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“ 

 

24.Продължаване действието на договора за концесия от 15.04.2002 г за обект „Плувен 

басейн” с правоприемника на фирма „МИРТА – 2008” ЕООД. 

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“ 

 

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 

 


