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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 

 
№  16 

 

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

свиква общинските съветници на седемнадесетото  заседание на 29.04.2021 година 

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

  

  ПРОЕКТ за ДНЕВЕН РЕД: 
 

1.Обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на Община  Попово 2021-2027 

г. / ПИРО / 

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.Наредба за допълнение на  Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията 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.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни 

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

архитектура и нормативна уредба“ 

 

3.Oткриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване 

на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от автобусни 

линии от областна транспортна схема, квота на община Попово, по обособени позиции“ 

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

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

обществен ред и граждански права“ 

 

4.Съгласуване на схема за разположение на елементи на градското обзавеждане - схема 

за разположение на автобусните спирки на обществения градски транспорт в 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, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
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5.Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост /земеделска земя/ 2021 год. и одобряване на оценки за продажбата им чрез 

публичен търг. 

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“ 

 

6.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост  /земеделска земя/  2021 год и одобряване на оценки за продажбата им, чрез 

публичен търг. 

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“ 

 

7.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост и закупуване на недвижим имот – земеделска земя, собственост на 

физическо лице, за общински нужди. 

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“ 

 

8.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост в община Попово през 2021г. и одобряване на оценки за продажба на 

недвижими имоти и къщи от олекотени панели, като материали   

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“ 

 

9.Прекратяване на съсобственост в УПИ VI, кад.№954 от кв.101 по регулационния план 

на с.Кардам, между община Попово и физическо лице, чрез изкупуване частта на 

Общината  

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“ 

 

10.Прекратяване на съсобственост в УПИ VII, кад.№87 от кв.11 по регулационния план 

на с.Глогинка, между община Попово и физическо лице, чрез изкупуване частта на 

Общината 

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“ 

 

11.Приемане на списък на общинския жилищен фонд за 2021 г. на общински жилища по  

групи, според тяхното предназначение и даване на съгласие за продажба на общински 

жилища. 

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

 

12.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на помещение за офис във връзка със 

създаването на мобилен общински център (офис) за консултантски услуги към 

Национална служба за съвети в земеделието, върху част от имот частна общинска 

собственост 

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“ 
 

 

13.Разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план на 

техническата инфраструктура – захранващ водопровод към поземлени имоти с 

идентификатори 55213.147.11 в землището на с.Паламарца, общ.Попово и  57649.26.36 в 

землището на 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, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

 

14.Преиздаване на Разрешително за ползване на воден обект публична общинска 

собственост на: язовир „Паламарца” в землището на с. Паламарца с цел на ползване  

„Аквакултури и свързаните с тях дейности” и продължаване срока му 

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 Устройство и развитие на общината, градоустройство, 

архитектура и нормативна уредба“ 

 

15.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение„Местна инициативна 

група – Попово“  върху част от имот частна общинска собственост 

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“ 

 

16.Годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите с 

отпадъците в Община Попово за 2020 година. 

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

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

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

уредба“ 

 

17.Създаване на Временна комисия на Общински съвет – Попово по чл. 4,ал.1 от 

Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с 

репродуктивни проблеми на територията на община Попово 
Вносител: Дончо Дончев – общински съветник 

 

18.Приемане  на Общинска програма за закрила на детето за 2021 година. 

Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС - Попово 
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Становища: ПК „Комисия по Здравеопазване, околна среда и социална политика“, ПК 

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

 

19.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 

Попово за 2021 г. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

Становища:  

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

 

20.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“ 

 

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

    

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 

 

 

 

 

 


