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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

 

П О К А Н А 
 

№  1 
 

 

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

свиква общинските съветници на ВТОРО  заседание на 28.11.2019 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 2019 

год. 

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

 

2.Промяна в структурата и числеността на общинска администрация гр. Попово в 

частта кметове на кметства и кметски наместници. 

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

 

3.Приемане на Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за 

новородено или осиновено дете на територията на Община Попово. 

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

 

4.Одобряване на Общ устройствен план на община  Попово /ОУПО/. 

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

 

5.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за 

периода 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г. 

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

 

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

собственост в Община Попово за 2019 г. – имоти в регулация и одобряване на цена за 

продажба на земи частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 

57649.503.3218 по кадастрална карта на гр. Попово на собственик на законно построена 

сграда.  

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

 

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

Община Попово през 2020 г. и одобрение на начина за ползване на дървесина от 

общински горски територии от годишен план за 2020 год. 

Вносител: д-р Людмил Весели  нов – кмет на Община Попово 

 

8.Едностранно предсрочно прекратяване на договор за концесия от 28.09.2001 г. за 

микроязовир Осиково – 2  с концесионер ЕТ „Румен Христов – ФАНТАЗИЯ“ . 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
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9.Избор на заместник председател на ОбС и състав на постоянните комисии. 

Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 

10.Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Попово, 

мандат 01.01.2020 – 01.01.2024 г., определяне на правила за нейното провеждане и 

създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора. 

Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 

11.Създаване на Временна комисия по конкретен повод – изготвяне на нов Правилник за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация 

Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 

12.Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България (НСОРБ) 
Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 

13.Определяне представител на ОбС Попово в Областен съвет за развитие на област 

Търговище. 

Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 

14 Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


