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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
№  17 

  

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

свиква общинските съветници на СЕДЕМНАДЕСЕТО заседание на 23.02.2017 година 

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

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1.Одобряване на Бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г. на Община Попово. 

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

Становища: Всички Постоянни комисии  

 

2.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост в община Попово през 2017г. Одобряване на оценки за продажба на 

недвижими имоти и сглобяеми къщи като материали. 

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 

Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“ 

 

3.Учредяване право на ползване за разполагане на пчелини в земя от общински горски 

територии. 

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.Определяне на площи за специализирана фуражна база върху общински земи и гори в 

горските територии на Община 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“ 

 

5.Предоставяне на земи /дивечови ниви/, общинска собственост  за специализирана 

фуражна база  на ТП ДЛС ,,Черни Лом’’ 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“ 

 

6.Промяна в одобрения годишен план за ползване на дървесина от горските територии 

на Община Попово през 2017 г. и одобрение за начина на ползване на дървесина от 

общински горски територии от годишен план за 2017 год.  

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 

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

 



 2

 

7.Определяне на представител на Община Попово и провеждане на предстоящо редовно 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград.  

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

 

8.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Попово за 2017 година.  

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

Становища: ПК „ Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта“ 

 

9.Освобождаване от длъжност на Обществения посредник на Община Попово. 

Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

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

нормативна уредба“ 

 

10. Вземане на решение от ОбС гр.Попово за внасяне на предложение в Министерски 

съвет на РБългария за отпускане на персонална пенсия на СЕДАТ СЕЗГИН САЛИЕВ. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

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

 

11. Отчет на дейността 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 

Становища: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК „Устройство и 

развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

 

12. 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 

Становища: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК „Устройство и 

развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

 

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


