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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
 

№  43 
 

 

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

свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ВТОРО  заседание на 28.03.2019 

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

 

ПРОЕКТ за ДНЕВЕН РЕД: 
 

 

1.Одобряване на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението през 2018 г. на 

„Общинския план за развитие 2015-2020г.“ 

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

Становища: Всички Постоянни комисии 

 

2.Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите с 

отпадъците в Община Попово за 2018 г.  

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

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

 

3.Приемане на  списък на общинския жилищен фонд за 2019 г. на общински жилища по  

групи, според тяхното предназначение. 

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

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

граждански права“ 

 
4.Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

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

продажба на недвижим имот и вещи. 

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“ 

 

5.Откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект общинска собственост, 

чрез публичен търг с явно наддаване. 

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“ 

 
6.Промяна на предназначението на Урегулирани поземлени имоти с кадастрални №№ 

456, 457, 458, 459,461, 462 и 463 от кв. 45 по действащия регулационен план на с. Светлен, 

община Попово.  

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

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

нормативна уредба“ 
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7.Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

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

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

граждански права“, „Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 

нормативна уредба“ 

 

8.Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване, управление и 

предоставяне на ползване на общински пасища и мери 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“ 

 

9.Приемане  на Общинска програма за закрила на детето за 2019 година. 

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

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

култура, вероизповедания, младежта и спорта“ 

 

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 ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


