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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
 

№  44 
 

 

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

свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТО  заседание на 25.04.2019 

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

 

ПРОЕКТ за ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Даване на съгласие за предложение за трансформиране на част от целевата субсидия 

за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г. в целеви трансфер за финансиране 

на разходи за неотложен текущ ремонт на улична мрежа. 

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

Становища: Всички Постоянни комисии 

 

2.Приемане на баланс и отчет за приходите и разходите на “МБАЛ - Попово” ЕООД за 

2018 г. 

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“, ПК „Устройство и развитие на общината, 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

 

3. Приемане на нова общинска транспортна схема. 

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

Становища: Всички Постоянни комисии 

 

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

периода 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г. 

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

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

 

5.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска 

собственост за 2019 г.- имоти в регулация и земеделска земя  

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“ 

 
6.Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост  /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им 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“ 
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7.Допълване на списъка с обекти по чл. 1 ал. 2 т. 6 от ЗПСК към годишен план за 

приватизация за 2019 г.  

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“ 

 

8. Издаване на Разрешително за ползване на воден обект, публична общинска 

собственост на  язовир «Еленово» в землището на с. Еленово . 

 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 Плана за защита при бедствия на Община Попово. 

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

Становища: Всички Постоянни комисии 

 

10. Приемане на Годишен план за изпълнение на стратегията за развитие на социалните 

услуги на територията на Община Попово за периода 2019-2020 г. 

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

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

 

11. Издаване на Запис на заповед от Oбщина Попово за извършване на авансово 

плащане по проект: №: BG05M9OP001-4.003-0014-C01 „Развитие на социалното 

предприемачество в Община Попово”, по процедура: BG05M9OP001-4.003 

„ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА“   на ОП „РЧР” 2014 -2020. 

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“ 

 

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


