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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
 

№  7 
 

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

свиква общинските съветници на ОСМО  заседание на 28.05.2020 година /четвъртък/ от  

9.00 часа  в залата на Дом на културата със следния 
 

 

ПРОЕКТ за ДНЕВЕН РЕД: 
 

 

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

собственост за 2020г. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Становища: : ПК „Общинско имущество, общински предприятия , транспорт, обществен ред и  

гравдански права“ 

 

2.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  

гравдански права“, ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ 

 

 3.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Областна служба „Изпълнение на 

наказанията“ гр.Велико Търново, „Пробационна служба - звено“ гр.Попово,  върху част 

от имот частна общинска собственост. 

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

Становища: ПК „Общинско имущество, общински предприятия , транспорт, обществен ред и  

гравдански права“, ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси“ ,, ПК „Устройство и 

развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

 

4.Даване съгласие за изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - План за 

регулация и застрояване/ПРЗ/ на Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III отреден за 

„озеленяване, търговия и услуги“ , кв. 146 по плана на гр. 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“ 

 

5.Промяна на предназначение на земеделска земя за  неземеделски нужди за 

„разширение на гробищен парк на гр.Попово“, засягащ поземлени имоти с 

идентификатори 57 649.57.11/общинска частна собственвост/ и 57649.57.2/частна 

собственост/ по кадастрална карта и кадастрални регистри/КККР/ на землище 

гр.Попово 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
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Становища: : ПК „Общинско имущество, общински предприятия , транспорт, обществен ред и 

граждански права“, ПК „Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 

нормативна уредба“ 

 
6.Реконструкция на дюкер „Звезда“, община Попово“ 

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

Становища: ПК „Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 

нормативна уредба“ 

 

7.Относно избор на ВрИД кмет на кметсрво с. Медовина, общ. Попово. 

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

Становища: ПК „Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 

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

 
8.Относно избор на ВрИД кмет на кметсрво с. Водица, общ. Попово. 

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

Становища: : ПК „Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 

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

 

9.Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания на Младен 

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

Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

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

бюджет, местни данъци и такси“, : ПК „Устройство и развитие на общината, градоустройство, 

архитектура и нормативна уредба“, 

 

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

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


