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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
№  6 

  

 

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

свиква общинските съветници на ШЕСТО заседание на 31.03.2016 година /четвъртък/ от  

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

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

 

1. Приемане Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общинския план 

за развитие 2015-2020 г.” 

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

Становища: Всички постоянни комисии 

 
2. 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“ 

 

3. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска 

собственост за 2016 г. – земеделска земя. 

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

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

и граждански права“ 

 

4. 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“ 

 

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

собственост в община Попово през 2016г. – имоти в регулация и откриване на 

процедура за провеждане на търг с явно наддаване. 

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“ 

 

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

собственост  /земеделска земя/  и учредяване право на ползване за разполагане на 

пчелини  

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. 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 „Устройство и развитие на общината, градоустройство, 

архитектура и нормативна уредба“ 

 

8. Допълване на решение №46 по Протокол №5/25.02.16г. 

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. Промяна на финансирането и собствеността 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 „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. Определяне на площи за специализирана фуражна база върху общински земи и 

гори в горските територии 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“ 

 

11. Предоставяне на земи /дивечови ниви/, общинска собственост  за специализирана 

фуражна база  на ТП ДЛС ,,Черни Лом’’ гр.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“ 

 

12. Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за 

застрояване на имот с идентификатор 57649.89.5 по кадастрална карта на землище 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“ 

 

13. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване 

на имот № 028102, местност Трабеш, в землището на с. Садина, община Попово, 

област Търговище с цел промяна предназначението на земеделската земя за 

неземеделски нужди. 

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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14. Актуализация на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване 

на ЖК „Младост“ гр. Попово като част от Комплексен проект за инвестиционна 

инициатива „Интегрирано подобряване и възстановяване на взаимосвързани 

елементи и съоръжения на физическата инфраструктура на градската среда на 

Попово за постигане на устойчиво развитие, екологично равновесие и социално 

включване на ЖК „Младост“.  

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

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

нормативна уредба“ 

 

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

собственост на: язовир „Гагово-Паламарца” в землището на с. Гагово и с. Паламарца 

и  микроязовир „Паламарца” в землището на с. Паламарца с цел на ползване  

„Аквакултури и свързаните с тях дейности”. 

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

Становища: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК „Устройство и 

развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

 

16. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъци в 

община Попово за 2015 година. 

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

Становища: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“,ПК „Общински 

финанси и бюджет, местни данъци и такси“ 

 

17. Отдаване под наем чрез публичен търг на общински терени за организиране на 

традиционния Русалски панаир. 

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

Становища: Всички постоянни комисии  

 

18. Кандидатстване на Община Попово с проектно предложение пред Фонд „Социална 

закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. 

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

Становища: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“,ПК „Общински 

финанси и бюджет, местни данъци и такси“ 

 

19. Кандидатстване за финансиране с проект „Реконструкция на храма, камбанарията 

и на сграда за провеждане на църковни тържества и църковно-просветна дейност, 

подобряване на прилежащите пространства при Църква „Свети Архангел Михаил“ с. 

Ломци“ по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.. 

Вносител: Г. Георгиев – председател на ОбС Попово 

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

20. Кандидатстване за финансиране с проект „Реконструкция на храма, камбанарията 

и на сграда за провеждане на църковни тържества и църковно-просветна дейност, 

подобряване на прилежащите пространства при Църква „Свети Архангел Михаил“ с. 

Зараево“ по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.. 

Вносител: Г. Георгиев – председател на ОбС Попово 

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



 4

 

 

 

21. Проект : „Реконструкция и на храма и реконструкция на сградата за Църковно – 

просветна дейност и църковни тържества при църква „Свети Архангел Михаил“ с. 

Ковачевец, община Попово“ 

Вносител: Г. Георгиев – председател на ОбС Попово 

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

22. Проект : „Реконструкция и конструктивно укрепване на храма и реконструтция 

на сградата за провеждане на църковни тържества и църковно – просветна дейност 

при църква „Св. Иван Рилски“ и подобряване на прилежащите пространства с. 

Славяново, УПИ – 540, кв. 23, обл. Търговище. 

Вносител: Г. Георгиев – председател на ОбС Попово 

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

23. Проект : „Реконструкция на храма и възстановяване на сградата за църковно-

просветна дейност и църковни тържества и подобряване на прилежащите 

пространства при църква „Света троица“ с. Кардам, община Попово, кв. 36, УПИ ХІ-

192 по плана на с. Кардам“ 

Вносител: Г. Георгиев – председател на ОбС Попово 

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

24. Проект : „Реконструкция и конструктивно укрепване на храма, реконструкция на 

камбанарията и на сградата за провеждане нацърковни тържества и църковно – 

просветна дейност и подобряване на прилежащите пространства при църква „Св. 

Архангел Михаил“ с. Светлен, УПИ І-453, кв. 52, обл. Търговище“ 

Вносител: Г. Георгиев – председател на ОбС Попово 

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

25. Приемане на План за противодействие на тероризма в Община Попово. 

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

 

26. Предложение за включване в списъка на защитените училища за учебната 

2016/2017 година на Основно училище „Васил Левски“, с. Славяново, 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“ 
 

27. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 

Попово за 2016 г. 

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

Становища: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК „Образование, 

култура, вероизповедания, младежта и спорта“ 

 

28. Определяне член на комисия за картотекиране на нуждаещите се граждани и 

определяне степента на жилищна нужда на определените семейства. 

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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29. Утвърждаване на решение на Комисията за финансово подпомагане на семейства 

и двойки, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на 

община Попово. 

Вносител: Никола Джамбазов – общински съветник 

Становища: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК „Общински 

финанси и бюджет,местни данъци и такси“,  ПК „Образование, култура, вероизповедания, 

младежта и спорта“ 

 

30. Оптимизиране на мрежата от Целодневни детски градини на територията на гр. 

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

Становища: Всички постоянни комисии 

 

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


