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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

 

П О К А Н А 
№  28 

 

 

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

свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ и СЕДМОТО заседание на 21.12.2017 година 

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

 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

 

1.Актуализация на бюджета на Община Попово за 2017 г. и на план-сметката на 

Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ за 

2017 г. 

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

Становища: Всички Постоянни комисии 
 

 

2.Предоставяне на целево финансиране под формата на капиталов трансфер за „МБАЛ – 

Попово“  ЕООД.  

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

Становища: Всички Постоянни комисии 
 

 

3.Намаляване числеността на Звено „Охрана и контрол“, дейности и мероприятия към 

Общинската администрация. 

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“ 

 

4.Увеличаване на числеността и одобряване на план-сметката за 2018 г. на Общинско 

предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“. 

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“ 

 

5.Одобряване на план-сметките за средства необходими за сметосъбиране съответно: за 

гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и 34 села в Община Попово за 2018 година, 

съгласно Закона за местни данъци и такси. 

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

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

финанси и бюджет, местни данъци и такси“, 

 

6.Определяне на представител от Община Попово за участие в Областната комисия за 

изработване на областна здравна карта, необходима за изготвяне на Националната 

здравна карта, чрез която се планират на териториален принцип потребностите на 

населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ. 
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Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

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

 

7.Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Баба Тонка и 

провеждане на процедура по допитване до населението на с. Баба Тонка чрез референдум 

относно промяна свързана със закриване на кметство с. Баба Тонка.  

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

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

нормативна уредба“ 

 

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


