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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 

 
№  17 

 

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

свиква общинските съветници на осемнадесетото заседание на 27.05.2021 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 2021 

година. 
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.Разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване  за 

поземлен имот/ПИ/ с идентификатор 57649.17.8 по кадастрална карта и кадастрален 

регистър на землище гр.Попово, с начин на трайно ползване/НТП/ - нива, м.“Гаговска“ 

и одобряване на задание 

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

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

архитектура и нормативна уредба“ 

 

3.Възлагане услугата „ Патронажна грижа + „ , като услуга от общ икономически 

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

грижа  +  в Община Попово", финансиран  по административен договор № 

BG05M9OP001-6.002-0107  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, финансирана от ЕСФ. 

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

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

 

4.Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в извънредно общо 

събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – 

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

Становища: няма 

 

5.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” посмъртно”  на д-р Иван 

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

Становища: няма 
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6.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” - посмъртно”  на д-р 

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

Становища: няма 

 

7.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” посмъртно”  на Стоян 

Ангелов. 

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

Становища: няма 

 

8.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” на Д-р Ганка Радева 

Колева. 

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

Становища: няма 

 

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

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

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

 

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

    

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 

 

 

 

 

 


