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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОПОВО 

             

     ПРЕПИС! 
 

РЕШЕНИЕ № 208 
 

по Протокол  № 21 / 29.07.2021 г. 
 

 

Относно: Предоставяне на ФК "Черноломец 1919" (Попово) с ЕИК 177014889 за 

безвъзмездно ползване стълбове на електрическо осветление и рекламно-

информационни елементи (билбордове) на територията на гр. Попово. 
 

 

 

Общ брой общински съветници:  29 

Общ брой присъстващи съветници:  28  

 

 

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

 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Закона за общинската 

собственост и чл. 49, ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
1. Предоставя за безвъзмездно ползване за срок до 5 (пет) години общо 45 

(четиридесет и пет) броя стълбове за улично осветление за поставяне общи рекламни 

знамена на община Попово, ФК "Черноломец 1919" и Efbet, както следва: 15 (петнадесет), 

находящи се на бул. "България" към изхода за гр. Бяла; 15 (петнадесет), находящи се на бул. 

"България", към изхода за гр. Разград; и 15 (петнадесет), находящи се на изхода за гр. 

Търговище; 

2. Предоставя за безвъзмездно ползване за срок до 5 (пет) години 2 (два) бр рекламно-

информационни елементи (билбордове) на ФК "Черноломец 1919" – билборд, разположен на 

бул. "България" на изхода за гр. Бяла и билборд, разположен на кръстовището на бул. 

"България" и ул. "Драва"; 

3. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на поставяне на 4 (четири) бр. 

преместваеми рекламно-информационни елементи върху имоти – общинска собственост, 

след одобряване на схема от главния архитект на общината 

4. Възлага на кмета на община Попово да предприеме необходимите правни и 

фактически действия във връзка с изпълнението на взетите по настоящата докладна 

решения. 

 

 

Гласували:   за - 26   ;  против - 0   ;   въздържали се – 0    ; 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


