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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
№  15 

 

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

свиква общинските съветници на шестнадесетото  заседание на 25.02.2021 година 

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

  

  ПРОЕКТ за ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Приемане Бюджета 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, архитектура и 

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

спорта“ 

 

2.Одобряване на Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. 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, архитектура и 

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

спорта“ 

 

3.Промяна в числеността и структурата на Общинска администрация – гр. Попово, 

дейности и мероприятия към нея. 

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

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

архитектура и нормативна уредба“ 

 

4.Приемане на годишен план за приватизация за 2021год. 

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“ 

 

5.Избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на „МБАЛ-

Попово” ЕООД. 

Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 
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Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК 

„Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“, ПК „Комисия по 

Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

 

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

 

7.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 Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“, ПК „Комисия по 

Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

 

8.Определяне на площи за специализирана фуражна база върху общински земи и гори в 

горските територии на Община Попово. 

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

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

обществен ред и граждански права.“ 

 

9.Отдаване под наем  на земи /дивечови ниви/, общинска собственост  за специализирана 

фуражна база  на ТП ДЛС „Черни Лом” гр.Попово. 

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

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

обществен ред и граждански права.“ 

 

10.Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии на 

Община Попово през 2021г. и одобрение на начина на ползване на дървесина от 

общински горски територии от годишен план за 2021г. 

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

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

обществен ред и граждански права.“ 

 

11.Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии – 

собственост на община Попово и съгласуване на обем дървесина за продажба на 

дървесина по ценоразпис на физически лица от временен склад за лична употреба, 

съгласуване на обем дървесина за продажба по ценоразпис на корен на физически лица 

за лична употреба и съгласуване на обем дървесина за продажба на еднолични търговци 

и юридически лица от временен склад, добита от общински горски територии през 2021г. 

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

Становища: ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“, ПК 

„Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна 

уредба“ 

 

12. Избор на Заместник-председатели на Общински съвет 

Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС -Попово 

 

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

    

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 
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