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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
№  23 

 

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

свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ и ТРЕТО заседание на 27.07.2017 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 2016 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 2017 
година. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Становища: Всички постоянни комисии 

 

3.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за 
периода 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

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

 

4.Предложение за включване на ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Попово, ОУ„ Св. Климент 
Охридски“, град Попово, ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово, ОУ „Отец Паисий”,  с. 
Водица, ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Зараево, ОУ „Христо Ботев“, с. Ломци, ОУ 
„Христо Ботев“, с. Садина, ОУ „ Антон Страшимиров“, с. Светлен  и ОУ „ Васил 
Левски“, с. Славяново в списъка на средищните училища и ДГ „Слънце“, град Попово 
за средищна градина и ДГ „Зарайск“, с. Зараево с групите в село Зараево, село Ломци, 
село Светлен за част от средищна  детска градина на групата в с. Ломци. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

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

 

5.Предложение за включване на ОУ ”Отец Паисий” с. Водица, ОУ „Христо Ботев”, с. 
Садина и ОУ „ Васил Левски”, с. Славяново в списъка на защитените училища и ДГ 
„Зарайск” с. Зараево, група село Ломци за защитена част от детска градина. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

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

 
6.Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в община Попово 2017-2018 година (по чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 
предучилищното и училищното 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“ 

 
7.Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на «МБАЛ-Попово» ЕООД гр. 
Попово.  
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
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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“  

 
8.Актуализация на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за 
преструктуриране на ЖК «Младост» гр. Попово. 
Вносител: инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово 

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

нормативна уредба“  

 

9.Учредяване право на пристрояване на жилищна сграда с идентификатор 
57649.503.2747.1 по кадастрална карта на гр. Попово, ул.„Бенковска” № 38.   
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

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

нормативна уредба“  

 

10. Откриване на процедура за безвъзмездно придобиване на право на собственост чрез 
дарение на имот – хотелски комплекс „Антола“ гр. Попово с идентификатор 
57649.503.2129 по кадастралната карта на гр. Попово. 
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“  

 

11.Отчет за дейностите по изпълнението на Общинската програма за  опазване  на 
околната среда, предприети от Община Попово през 2016 г. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

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

 

12.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода 
01.01.2017 – 30.06.2017 година. 
Вносител: Георги Петров Георгиев – председател на ОбС Попово 

 

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 


