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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 ДЕВЕТО  заседание на 25.06.2020 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 2020г. 

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“ , 

ПК“Финанси, бюджет, местни данъци и такси“, ПК“Устройство и развитие на общината, 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба“, ПК“Образувание, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта“ 

 

2.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“Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ 

 

3.Прекратяване на съсобственост в УПИ XXIІ, кад.№522 от кв.67 по регулационния план 

на с.Медовина между община Попово и  физически лица,   чрез изкупуване частта на 

Общината 

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.Откриване на процедура за безвъзмездно прехвърляне право на собственост на 

Община Попово върху имот частна държавна собственост – Поземлен имот с 

идентификатор 15103.183.16 – нива,  местност „Алмалъка“ по кадастрална карта на  

землище с.Глогинка 

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.Смяна на начина на трайно ползване на общинска земеделска земя и обявяването и от 

публична в частна общинска собственост. 

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“Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 

нормативна уредба“ 

 

6.Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост в община Попово за 2020г. – имот в регулация и одобряване на оценка за 

учредяване право на строеж 

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.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по Процедура чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.369, ПО 

Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“, от Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, 

по подмярка 19.2 „ Прилагане на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

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

Становища: ПК“Финанси, бюджет, местни данъци и такси“, ПК“Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“, ПК“Образувание, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта“ 

 

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


