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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 

 
№  19 

 

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

свиква общинските съветници на двадесетото заседание на 24.06.2021 година /четвъртък/ от  

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

  

  ПРОЕКТ за ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2020 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“ 

 

2.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска 

собственост за 2021 г. 

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

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

обществен ред и граждански права.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни 

данъци и такси“ 

 

3.Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост  /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен 

търг. 

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

Становища: ПК 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.Смяна на начина на трайно ползване на общинска земеделска земя и обявяването и от 

публична в частна общинска собственост 

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“ 
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5.Упълномощаване на Кмета на Община Попово за сключване на договор по чл. 20 ал. 1 

от ЗУО за разделно събиране на битови отпадъци на територията на Община Попово най 

– малко за следните отпадъчни материали: хартия и картон. 

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“ 

 

6.Изменение на списък на общинския жилищен фонд за 2021 г. на общински жилища по  

групи, според тяхното предназначение 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

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

обществен ред и граждански права.“ 

 

7.Провеждане на процедура по извеждане от експлоатация на язовир Баба Тонка, с. Баба 

Тонка, общ. 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 Устройство и развитие на общината, градоустройство, 

архитектура и нормативна уредба“, 

 

8.Провеждане на процедура по извеждане от експлоатация на язовир „Берковски“, с. 

Берковски, общ. 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“, 

 

9.Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Попово 2021-2023 година (по чл. 197, ал. 1 и ал.2 от Закона за 

предучилищното и училищното образование). 

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

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

 

10.Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Попово за 2021 година. 

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

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

 

11.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“ 

 

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

    

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 
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