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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

 

П О К А Н А 
 

№  45 
 

 

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

свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО  заседание на 30.05.2019 

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

Становища: Всички постоянни комисии 

 

2.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост в община Попово през 2019г. и одобряване на оценки за продажба на 

недвижими имоти и сглобяема къща като материали.  

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“ 

 

3.Прекратяване на съсобственост между община Попово и Айше Мустафова 

Мехмедалиева в УПИ І от кв.36 по регулационния план на с.Медовина,  чрез изкупуване 

частта на Общината.  

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“ 

 

4.Допълване 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“, ПК „Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 

нормативна уредба“ 

 

5.Наредба за изменение и допълнение на Наредба на ОбС Попово за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги. 

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 
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„Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“, 

ПК „Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта“ 

 

6.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово“. 

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

Становища: Всички постоянни комисии 

 

7.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово“. 

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

Становища: Всички постоянни комисии 

 

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 ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


