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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

 

П О К А Н А 
 

№  2 
 

 

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

свиква общинските съветници на ТРЕТО  заседание на 19.12.2019 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.Увеличаване на числеността на Общинско предприятие „Социално предприятие за 

озеленяване и благоустройство“. 

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

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

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

 

3.Допълване на  Решение № 407 по Протокол № 32 / 31.05.2018г. 

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“ 

 

4.Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги. 

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

Становища: ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси“, ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

 

5.Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет – Попово за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Попово.  

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

Становища: ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси“, ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

 

6.Одобряване на годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяваната 

концесионна дейност и изпълнението на концесионните договори през 2018 г.  

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

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

граждански права“ 

 



 2

7.Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2019-

2023г. 

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

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

граждански права“ 

 

8.Приемане на краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2019г. – 2021г.  

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“ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


