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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 

 

 

П О К А Н А 
 

№  35 
 

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

свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО  заседание на 26.07.2018 

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

ПРОЕКТ за ДНЕВЕН РЕД: 
 
 

1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2018 г. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Становища: Всички постоянни комисии 

 
2.Даване на съгласие за предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за 
капиталови разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г. в целеви трансфер за финансиране на 
разходи за неотложен текущ ремонт на улична мрежа. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Становища: Всички постоянни комисии 

 

3.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за 
периода 01.04.2018 до 30.06.2018 г. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

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

 

4.Разходване на средства от партидата на Община Попово в банковата сметка за чужди 
средства към РИОСВ-Шумен за отчисленията по чл. 20 от Наредба №7 от 19 декември 
2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и 
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Становища: Всички постоянни комисии 

 

5.Кандидатстване на Община Попово с проект по процедура: BG05M9OP001-4.003 - 
Транснационални партньорства по ОП РЧР (2014-2020). 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

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

 

6.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска 
собственост за 2018г.   
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“ 

 

7.Одобряване на цена за продажба на земя частна общинска собственост – УПИ V, кад.№ 
283 от кв. 19 по регулационния план на с.Априлово  на собственик на законно построена 
сграда.  
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“, ПК 

„Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

 

8.Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за 
застрояване на имот с идентификатор 57649.89.6 по кадарстрална карта /КК/ на землище 
гр. Попово. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

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

нормативна уредба“ 

 

9.Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за 
застрояване на имот с идентификатор 57649.92.5 по кадарстрална карта /КК/ на землище 
гр. Попово. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

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

нормативна уредба“ 

 

10.Реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на микропредприятие на 
територията на гр. Попово. 
Вносител: Радияна Георгиева – общински съветник от ПП „ГЕРБ“ 

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“ 

 

11.Промени в общинската транспортна схема. 
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“  

 

12.Предложение за включване на ДГ „Слънце“, гр. Попово за средищна детска градина, 
ДГ „Зарайск“, с. Зараево с групите в с. Зараево, с. Ломци, с. Светлен и с. Славяново за 
част от средищна детска градина, ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Попово, ОУ„Св. Климент 
Охридски“, гр. Попово, ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово, ОУ „Отец Паисий”, с. 
Водица, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Зараево, ОУ „Христо Ботев“, с. Ломци, ОУ 
„Христо Ботев“, с. Садина, ОУ „Антон Страшимиров“, с. Светлен  и ОУ „Васил 
Левски“, с. Славяново в списъка на средищните училища. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

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

 

13.Предложение за включване на ОУ „Отец Паисий”, с. Водица, ОУ „Христо Ботев”, с. 
Ломци, ОУ „Христо Ботев“, с. Садина и ОУ „Васил Левски”, с. Славяново в списъка на 
защитените училища и ДГ „Зарайск”, с. Зараево, група село Ломци за защитена част от 
детска градина. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

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

 
14.Присъединяване на Община Попово към Организация за управление на туристически 
район. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

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

 

15.Доклад по чл. 68а, ал. 3 от Закона за съдебната власт и определяне на кандидатите за 
съдебни заседатели за Окръжен съд Търговище. 
Вносител: Гецо Гецов – общински съветник 
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16.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода 
01.01.2018 – 30.06.2018 година. 
Вносител: Г. Георгиев – председател на ОбС 

 

17. Вземане на решение от ОбС Попово за внасяне предложение в МС на Р България за 
отпускане на персонална пенсия на детето Слави Стефанов Славов. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

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

 
18.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 
Вносител: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”  

 
19.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 
Председател на Общински съвет Попово 


