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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
№  14 

 

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

свиква общинските съветници на петнадесетото  заседание на 28.01.2021 година 

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

  

  ПРОЕКТ за ДНЕВЕН РЕД: 
 

 

 

1. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска 

собственост за  2021 г. 

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

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

обществен ред и граждански права.“ 

 

2. Предоставяне на пасища, мери и ливади, общинска собственост, за общо и 

индивидуално ползване за 2021/2022 стопанска година в съответствие с условията за 

поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние   
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“ 

 

3. Одобряване на цена за продажба на земя частна общинска собственост на собственик 

на законно построена сграда   
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, 

архитектура и нормативна уредба“. 

 

4 .Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за 

застрояване на имот с идентификатор 57649.92.22 по кадастрална карта/кк/ на землище 

гр.попово с цел промяна на предназначение на земеделска земя за неземеделски нужди и 

обединяването му с пи с идентификатори 57649.92.5 и 57649.89.5 

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

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

архитектура и нормативна уредба“ 
 

5. Одобряване на решение за откриване на процедура за концесия за строителство за 

язовир Осиково, с. Осиково, общ. Попово. 



 2

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. Приемане на Общински годишен план за младежта – 2021 година. 

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

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

 

7. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Процедура  BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”, по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

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

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

 

8. Създаване на нова услуга „Асистентска подкрепа „ , държавно-делегирана дейност 

Вносител: Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 

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

 

9.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода 01.07.2020 

– 30.12.2020 година. 
Вносител: Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 

Становища: 

 

10. Създаване на наблюдателна комисия към Общински съвет Попово съгласно чл. 170, 

ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. 

Вносител: Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 

Становища: 

 

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

    

 

   

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 

 

 

 

 

 


