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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
№  8 

  

 

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

свиква общинските съветници на ОСМО заседание на 26.05.2016 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.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

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

процедура за отдаване под наем, чрез 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“  

 

 

3.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“  

 

 

4.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“,  ПК „Устройство и развитие на общината, градоустройство, 

архитектура и нормативна уредба“  

 

 

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

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

чрез публичен търг 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
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Становища: ПК „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред 

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

 

6.Удължаване срока на концесията на  обект яз. „Водица и рибарници 6, 7 и 8”  

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

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

нормативна уредба“  

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

 

 

7.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на  Агенция за социално 

подпомагане, върху имот частна общинска собственост 

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

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

нормативна уредба, ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”,  

ПК „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 

граждански права“ 

 

 

8. Приемане на  Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за периода 

2016 – 2020 година. 

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

Становища: Всички постоянни комисии  

 

 

9. Приемане на Стратегия за водено от общностите местно развитие за територията на 

Местна инициативна група - Попово 
Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Становища: Всички постоянни комисии  

 

 

10.Приемане на Наредба за придобиване , притежание и стопанисване на кучета и 

овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 

Попово 

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“  

 

 

11.Кандидатстване по Инвестиционна програма за климата /ИПК/ и закупуване на 

електромобил за нуждите на Общинска администрация Попово. 
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“ 

 

 

12.Определяне на минимална цена за таксиметров превоз на пътници за километър 

пробег 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“  
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13.Отчет за резултатите от дейността на временната комисия и прекратяването и 

поради изпълнение на задачата, за която е създадена. 

Вносител: Любомир  Гущанов – председател на временна комисия за предложения за 

оптимизиране на системата на предучилищното образование на територията на община 

Попово 

 

14. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. 

Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Становища: Всички постоянни комисии  

 

15.Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в редовно общо 

събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – 

Търговище” АД. 

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

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

 

 

16. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Баба Тонка, 

община Попово 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община 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 

 

 

 

 


