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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

 

П О К А Н А 
 

№  48 
 

 

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

свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ и СЕДМО  заседание на 25.07.2019 

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.Учредяване на търговско дружество „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПОПОВО” ЕООД. 

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

Становища: Всички Постоянни комисии 

 

3.Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект „Подобряване на 

енергийната ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово”, одобрен за финансиране 

по Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020 г.”, Договор за безвъзмездна 

финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0002-C01 от 14.03.2019 г.  

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

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

 

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

периода 01.04.2019 – 30.06.2019 г.  

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

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

 

5.Отчет за дейностите по изпълнение на Общинската програма за опазване на околната 

среда предприети от Община Попово през 2018 година.  

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

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

 

6.Учредяване право на ползване за разполагане на пчелини в земя от общински горски 

територии. 

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.Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Попово 2019-2020 година (по чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование). 

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

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

култура, вероизповедания, младежта и спорта“ 

 

8.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода 01.01.2019 

– 30.06.2019 година. 

Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

 

9.Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания на И. Д. Ц. 

жител на гр. Попово, община Попово, област Търговище. 

Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС 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“ 

 

10.Временна забрана за ограждане на поземлени имоти и територии, разположени на 

първостепенната улична мрежа в 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“ 

 

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


