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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
№  19 

 

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

свиква общинските съветници на ДЕВЕТНАДЕСЕТО заседание на 27.04.2017 година 

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

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

 

1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2017 г. 

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

Становища: Всички постоянни комисии 

 

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

периода 01.01.2017 до 31.03.2017 г. 

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

Становища: ПК „Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“ 

 

3.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти,  общинска 

собственост за 2017 г.- имоти в регулация и земеделска земя.  

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“, „Устройство 

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

 

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

собственост в община Попово през 2017г. и гласуване на решение за закупуване на имоти 

в землището на с. Гагово – собственост на физически лица, в чиито имоти се намира 

археологически обект „Тракийскиа куполна гробница“.  

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“ 

 

5.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 движими вещи, 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.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост в община Попово през 2017г. Откриване на процедура за учредяване право 

на ползване върху имот частна общинска собственост – „Хоспис”, чрез публичен търг. 

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“ 
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7.Одобряване на оценки за продажба на общински имоти - земеделска земя, 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“  

 

8.Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за 

застрояване на имот с идентификатор 57649.63.3 по кадастрална карта на землище гр. 

Попово. 

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

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

уредба“ 

 

9.Приемане на Проект на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Попово (по чл. 196, ал. 1 на Закона за предучилищно и 

училищно образование). 

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

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

култура, вероизповедания, младежта и спорта“  

 

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

периода 2017-2018 година. 

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

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

 

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


