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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 СЕДМО  заседание на 26.03.2020 година /четвъртък/ от  

9.00 часа  в залата на Дом на културата със следния 
 

 

ПРОЕКТ за ДНЕВЕН РЕД: 
 

 

1.Одобряване на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението през 2019 г. на 

„Общинския план за развитие 2015-2020 г.“ 

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

 

2.Приемане на списък на общинския жилищен фонд за 2020 г. на общински жилища по  

групи, според тяхното предназначение и даване на съгласие за продажба на общински 

жилища. 

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

 

3.Приемане на Годишен Отчет за изпълнение на Програмата за управление на 

дейностите с отпадъците на Община Попово за 2019 г.  

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

 

4.Одобряване на оценки за продажба на недвижими имоти. 

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

 

5.Откриване на процедура за безвъзмездно прехвърляне право на собственост на 

Община Попово върху имот  държавна собственост – сгради (опорен пункт, снегорина 

база) находящи се местност „Калакоч“ на с. Паламарца. 

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

 

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

собственост, за 2020 г. - земеделска земя. 

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

 

7.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 

 

8.Кандидатстване на Община Попово с проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020,  Приоритетна ос 2: 

„Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, 

процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
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9.Издаване на Запис на заповед от Oбщина Попово, в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаваща авансово плащане и Данък добавена стойност върху авансово плащане  по 

Договор № BG06RDNP001-19.020-0001-C01 от 20.01.2020г., по Подмярка 7.2. „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

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

райони”, от „Стратегията за  водено от общностите местно развитие на Сдружение 

„Местна инициативна група-Попово”, за Проект „Реконструкция на южна трибуна 

(сектор В) в Спортен комплекс - парк „Градска градина”, гр. Попово”, сключен между 

Община Попово и ДФ „Земеделие”. 

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

 

10.Издаване на Запис на заповед от Oбщина Попово, в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаваща авансово плащане и Данък добавена стойност върху авансово плащане, по 

Договор № BG06RDNP001-7.007-0012-C01 от 15.05.2019г., по Подмярка 7.2. „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура”, на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони”, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., за 

Проект „Изграждане и оборудване на спортна площадка в жк. „Младост” – гр. Попово”, 

сключен между Община Попово и ДФ „Земеделие”. 

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

 

11.Приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност, местата и реда 

за отглеждане на селскостопанските животни на територията на Община Попово. 

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

 

12.Избор на ВрИД кмет на кметство с. Славяново, общ. Попово. 

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

 

13.Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Попово за 2020 година. 

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

 

14.Приемане на годишна Програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Попово за 2020 г. 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


