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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
№  2 

  

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

свиква общинските съветници на ВТОРО заседание на 26.11.2015 година /четвъртък/ от  

9.00 часа  в залата на ІІ-ри етаж в сградата на Общината със следния 
 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

 

 

1. Приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2014 г. на Община Попово. 

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

 

2.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за 

периода 01.07.2015 г. до 30.09.2015 г. 

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

 

3.Промяна в структурата и числеността на Общинска администрация гр. Попово и 

определяне конкретните размери на основните месечни работни заплати на кметовете 

в Община Попово. 

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

 

4.Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община 

Попово. 

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

 

5. Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горските територии –

собственост на Община Попово през 2016 година. 

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

  

6. Определяне на концесионер  на обект – публична общинска собственост – “Летен 

театър” – гр. Попово. 

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

  

7. Съгласуване на подробен устройствен план – парцеларен план – фаза окончателен 

проект за обект „преносен газопровод „южен поток“ на територията на Република 

България. 

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

 

8. Освобождаване от длъжност и отговорност на управителя на “МБАЛ – ПОПОВО“ 

ЕООД – д-р Янка Андреева Иванова и избор на временно изпълняващ длъжността 

„Управител“ на дружеството. 

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

 

9. Разкриване на хирургично отделение, ортопедия и травматология, анестезиология и 

интензивно лечение в МБАЛ Попово ЕООД. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
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10. Определяне представител на ОбС Попово в Областен съвет за развитие на област 

Търговище. 

Вносител: Г. Георгиев – председател на ОбС Попово 

 

11. Избор на комисия по реда на чл. 58 от Правилник за организацията и дейността на 

ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във 

връзка с Правилник за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с 

репродуктивни проблеми на територията на Община Попово. 

Вносител: Никола Джамбазов – общински съветник 

 

12. Избор на заместник председатели на ОбС и състав на постоянните комисии 

Вносител: Г. Георгиев – председател на ОбС Попово 

 

13 Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


