
 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
№  37 

 

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

свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ и ШЕСТО  заседание на 25.10.2018 година 

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

ПРОЕКТ за ДНЕВЕН РЕД: 
 

 

1.Актуализация на Бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2018 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 01.07.2018 г. до 30.09.2018 г. 

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

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

 

3.Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за 

застрояване на имот с идентификатор 57649.66.16 по кадастрална карта/кк/ на землище 

гр. 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“ 

 

4.Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горските територии на 

Община Попово през 2019 г. и одобрение за начина за ползване на дървесина от 

общински горски територии от годишен план за 2019 г. 

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“  

 

5.Отделяне на Община Попово от обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД Търговище и присъединяване на Община Попово 

към обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград. 

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

Становища: Всички постоянни комисии 

 

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

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

 

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

 

 

 

 

 

НЕВЗАТ ФЕИМОВ 

Зам. Председател на Общински съвет Попово 


