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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
№  13 

 

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

свиква общинските съветници на четиринадесетото  заседание на 17.12.2020 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 2020г. 

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, архитек-тура и 

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

спорта“ 

 

2.Приемане на План-сметка за определяне на разходите за дейностите по събиране, 

транспортиране и третиране на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата 

на териториите за обществено ползване в населените места на територията 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, архитек-тура и 

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

спорта“ 

 

3.Наредба за изменение и допълнение 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 „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, архитек-тура и 

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

спорта“ 
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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 „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, архитек-тура и 

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

спорта“ 

 

5. Определяне размера на такса за битови отпадъци за град Попово и кварталите Невски 

и Сеячи за 2021 г. 

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, архитек-тура и 

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

спорта“ 

 

6. Определяне размера на такса за битови отпадъци за съставните села на Община 

Попово за 2021 г. 

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, архитек-тура и 

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

спорта“ 

 

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

концесионна дейност и изпълнението на концесионните договори през 2019 г. 

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

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

обществен ред и граждански права.“ 

 

8. Приемане на План за действие за общинските концесии на Община Попово за 2021 г. - 

2027 г. 

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

архитек-тура и нормативна уредба“ 

 

9. Промени в маршрутните разписания от общинската транспортна схема. 

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

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

обществен ред и граждански права.“ 

 

10. Увеличаване на числеността на Общинско предприятие “Социално предприятие за 

озеленяване и благоустройство” 

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“, 
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11. Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за децата, навършили 

четиригодишна възраст. 

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

Становища: ПК „Комисия по Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта“ 

 

12. Приемане на Проект на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците в община Попово (по чл. 196, ал. 1 на Закона за предучилищно и 

училищно образование). 

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

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

„Комисия по Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта“ 

 

13.Реализиране на услугата по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по 

смисъла на Закона за публичните финанси на територията на община Попово и даване 

на съгласие за кандидатстване по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ 

ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2014 – 2020г., ОПЕРАЦИЯ 

BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ 

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

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

 

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

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

 

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

    

 

   

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 

 

 

 


