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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
№  27 

 

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

свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ и ШЕСТО заседание на 30.11.2017 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.Участие на Община Попово за финансиране по проект „Красива България“, кампания 

– 2018 г. 

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“ 
 

3.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“,  ПК 

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

4.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план на 

подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТБОКС“ ЕООД на 

територията на община Попово.  

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

Становища:  Всички постоянни комисии 

 

5.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: Всички постоянни комисии 

 

6.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 

 

7.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 и канализация” ООД гр. Търговище.  

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

 



 2

8. Закриване на детска кухня към ДГ „Слънце“ гр. Попово с капацитет до 300 порции 

дневно. 

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

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

култура, вероизповедания, младежта и спорта“  

 

9. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания. 

Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

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

развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

 

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


