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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

 

П О К А Н А 
 

№  49 
 

 

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

свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ и ОСМО  заседание на 26.09.2019 година 

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

 

ПРОЕКТ за ДНЕВЕН РЕД: 
 

 

1.Приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2018 г. на Община Попово.             
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

Становища: Всички Постоянни комисии 

 

2.Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Попово.  

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

Становища: Всички Постоянни комисии 

 

3.Приемане на пазарна оценка и правен анализ и откриване на процедура за 

приватизация на нежилищен обект общинска собственост, чрез публично оповестен 

конкурс на един етап.  

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.Утвърждаване на паралелки в общинските училища, които са под минимума на 

норматива за пълняемост за учебната 2019/2020 година. 

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

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

култура, вероизповедания, младежта и спорта“ 

 

5.Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Попово 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“ 

 

6.Възлагане услугата „ Патронажна грижа „ , като услуга от общ икономически интерес за 

изпълнение от Звено „Заведения за социални услуги“ по проект " Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в Община Попово", финансиран  по 

административен договор № BG05M9OP001-2.040-0041-C01  по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-2.040 
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«Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2», финансирана 

от ЕСФ. 

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“ 

 

7.Упълномощаване на Кмета на Община Попово за издаване на запис на заповед в 

полза на Министерство на труда и социалната политика, Главна дирекция 

„Европейски фондове, международни програми и проекти“, определена за Управляващ 

орган на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 

обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05M9OP001-2.040-0041-C01 " 

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Попово", 

финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по 

процедура BG05M9OP001-2.040 «Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 2». 

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“   

 

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 


