
 1

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
№  12 

 

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

свиква общинските съветници на тринадесетото  заседание на 29.10.2020 година 

/четвъртък/ от  9.00 часа  в залата на Дом на културата гр. Попово със следния  

  

  ПРОЕКТ за ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2020 

год. 

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

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

„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 

граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“, 

ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 

нормативна уредба“, ПК „Комисия по Образование, култура, вероизповедания, младежта и 

спорта“ 

 

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

собственост  /земеделска земя/2020г  и одобряване на оценки за продажбата им чрез 

публичен търг. 

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

Становища: ПК„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 

обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни 

данъци и такси“ 

 

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

собственост в община Попово през 2020г. и одобряване на оценки за продажба на 

недвижими имоти и сгради като материали. 

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

Становища: ПК„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 

обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни 

данъци и такси“ 

 

4.Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план с цел промяна на 

предназначението на земеделски земи за „Разширение на съществуващ гробищен парк” 

на село Медовина в община Попово, област Търговище. 

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

Становища: ПК„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 

обществен ред и граждански права.“,ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

 

5.Проект за изменение на ОУПО Попово и ПЗ/План за застрояване/ с цел разширение на 

съществуващ гробищен парк /християнски гробища/ на с. Глогинка, общ. Попово и 

Промяна на предназначение на земеделска земя за  неземеделски нужди за ПИ с 
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идентификатор 15103.190.101 по КККР /Кадастрална карта и кадастрални регистри - 

общинска публична собственост/ на землище с. Глогинка, общ. Попово. 

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

Становища: ПК„Комисия по Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, 

обществен ред и граждански права.“,ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

 

6.Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен 

план за обект „Изграждане на подземна физическа инфраструктура, предназначена за 

разполагане на електронна съобщителна мрежа на „БТК“ ЕАД и изтегляне на нов 

оптичен кабел в нея от технологична сграда ТС 6161, гр. Стражица, общ. Стражица, обл. 

Велико Търново до технологична сграда ТС 608, гр. Попово, общ. Попово, обл. 

Търговище“ с трасе землищата на с. Манастирца, с. Горица, с. Славяново, с. Медовина и 

гр. Попово. 

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

Становища:ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, 

архитектура и нормативна уредба“ 

 

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

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

 

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

    

 

   

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 

 

 

 

 

 


