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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
№  25 

 

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

свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО заседание на 28.09.2017 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.Отделяне на Община Попово от обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград и присъединяване на Община Попово към 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. 

Търговище. 

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

Становища: Всички постоянни комисии 

3.Присъединяване на Община Попово към обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище 

Вносител: Група от 11 общински съветника 

Становища: Всички постоянни комисии  

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

извънредно 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 

5.Утвърждаване на паралелки в общинските училища, които са под минимума на 

норматива за пълняемост за учебната 2017/2018 година. 

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

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

6.Приемане на Наредба за избор на финансова или кредитна институция и финансов 

посредник на Община Попово. 

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

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

развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

7.Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за установяване 

на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища. 

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“ 

8.Смяна на начина на трайно ползване на общинска земеделска земя и обявяването и от 

публична в частна общинска собственост. 

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“ 
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9.Дарение на имоти, земеделска земя, общинска собственост на МЗХГ. 

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“ 

10.Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост в Община Попово за 2017 г. – имоти в регулация. 

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

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

граждански права“   

11.Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост в община Попово за 2017г. и откриване на процедура по отчуждаване на  

имот-частна собственост  за общински нужди. 

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“ 

12.Прекратяване на договор за концесия на обект публична общинска собственост - 

рибaрници “ВОДИЦА” - 4 броя, с. Водица, общ. 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“ 

13.Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия на обект публична 

общинска собственост – яз. Берковски, с. Берковски, общ. 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“ 

14.Разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план на 

подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на «НЕТУОРКС – 

БЪЛГАРИЯ» ЕООД на територията 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“ 

15.Проведен конкурс за възлагане управлението на “МБАЛ – ПОПОВО“ ЕООД гр. 

Попово              
Вносител: Емел Мустафова Расимова – Председател на конкурсна комисия за избор на 

Управител на „МБАЛ-ПОПОВО“ ЕООД гр. Попово 

Становища: Всички постоянни комисии 

16.Изпълнение на Решение № 268 по Протокол № 19 от 27.04.2017 г. 

Вносител: Гецо Гецов – общински съветник, председател на МК по ЗУПГМЖСВ 

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

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

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

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


