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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
№  10 

  

 

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

свиква общинските съветници на  ДЕСЕТО  заседание на 29.06.2016 година /сряда/ 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 2015 г. на  Община Попово              
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Становища: Всички постоянни комисии 

 

2.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2016 

год. 

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

Становища: Всички постоянни комисии 

 

3.  Приемане на баланс и отчет за приходите и разходите на  

“МБАЛ- Попово” ЕООД за 2015 г. 

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

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

финанси и бюджет, местни данъци и такси“ 

 

4.Оптимизиране на мрежата от детски градини на територията на Община Попово, 

чрез преобразуване и откриване. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Становища: Всички постоянни комисии 

 

5.Откриване на процедура за приватизация на нежилищни обекти общинска 

собственост, 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 „Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“ 

 

6. Обявяване на имот публична общинска собственост , в имот частна общинска 

собственост - Детска градина, находяща се в кв.Невски, гр.Попово. 

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. 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 „Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“ 
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8. Прекратяване на съсобственост между Община Попово и Даринка Христова 

Господинова в УПИ Х, кад.№475 от кв.62 по регулационния план на с.Медовина,  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 „Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“, ПК 

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

 

9.Приемане на Общинска Програма за управление на дейностите с                        

отпадъците с период на действие 2016–2020г. 

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

Становища: Всички постоянни комисии 

 

10.Определяне на представител на Община Попово и провеждане на предстоящо 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград. 
Вносител: Георги Георгиев –председател на Общински съвет Попово 

Становища: ПК „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред 

и граждански права“, ПК „Устройство и развитие на общината, градоустройство, 

архитектура и нормативна уредба“ 

 

11.Съгласуване на схема за поставяне на преместваем обект по чл.56 от Закона за 

устройство на територията, допълваща одобрената схема от 1999г. 

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

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

нормативна уредба“ 

 

12. Разрешение да изработване на проект за подробен устройствен план с цел промяна 

на предназначението на земеделска земя за „реконструкция и разширение на спортен 

комплекс” на село  Ковачевец в  община Попово, област   Търговище 

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

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

нормативна уредба“,.ПК „Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта” 

 

13. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Попово за 

периода 2016-2017 година 

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

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

култура, вероизповедания, младежта и спорта” 

 

14. Вземане на решение от ОбС град Попово за внасяне на предложение в 

Министерски съвет на Р България за отпускане на персонална пенсия на КРАСИМИР 

ХРИСТОВ ДЖАМБАЗОВ 

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

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

 

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

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

 

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

 

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 
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