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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
№  13 

  

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

свиква общинските съветници на ТРИНАДЕСЕТО заседание на 27.10.2016 година 

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

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-

неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в 

общинска детска градина 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“, 

 

2.Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за търговската 

дейност на територията  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 „Устройство и развитие на общината, градоустройство, 

архитектура и нормативна уредба“ 

 

3.Приемане на 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“ 

 

4.Приемане на Наредба за изменение 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“ 

 

5.Промяна в списъка на общинския жилищен фонд за 2016 г. 

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

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

и граждански права“ 

 

6.Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост  /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез 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“ 
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7.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“ 

 

8.Удължаване на срока на договор за концесия от 20.04.2001 г. за обект язовир 

„Паламарца” със концесионера ЕТ „КЪРДЖИЕВ – В. Димитров – К. Николов – И. 

Николова”.  

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“ 

 

9.Удължаване на срока на договор за концесия от 20.09.2001 г. за обект язовир 

„Посабина” със концесионера „ПЪЦИ” ООД.  

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“ 

 

10.Удължаване срока на договор за концесия от 04.05.2011 г. за обект язовир «Батица» 

със концесионера «БРАТЯ ТОМОВИ» АД. 

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.Утвърждаване правото на транспортни разходи за пътуващи работници и 

служители 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 

„Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта“ 

 

12.Определяне на представител на Община Попово и провеждане на предстоящо 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоцияцията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от «Водоснабдяване –Дунав» ЕООД гр. Разград. 

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

 

13. Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин в земя от общински 

горски територии. 

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“ 

  

14. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горските територии на 

Община Попово през 2017 г. И одобрение за начина на ползване на дървесина от 

общински горски територии от годишен план за 2017 г. 

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



 3

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

имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ 

 

15. Извършване на надзор по изпълнението на дейностите от горскостопанския план 

на горите собственост на Община Попово. 

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“ 

 

16. Придобиване на движимото имуество предоставено на Професионална гимназия 

по селско стопанство «Никола Пушкаров» 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“,  ПК „Образование, култура, вероизповедания, младежта 

и спорта“ 

 

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 


