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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
 

№  20 
 

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

свиква общинските съветници на двадесет и първото заседание на 29.07.2021 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 

2021год. 

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

план за улична регулация, като част от кпии/комплексен проект за инвестиционна 

инициатива/ за обект „ Рехабилитация и реконструкция на ул.“Белите брези“ 

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

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

архитектура и нормативна уредба“, 

 

3.Организиране на система за разделно събиране на битови отпадъци от облекла и 

текстилни материали на територията на град Попово с цел тяхното рециклиране или 

оползотворяване, съгласно Закона за управление на отпадъците. 

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“, 

 

4.Отчет за дейностите по изпълнението на Общинската програма за  опазване  на 

околната среда, предприети от община Попово през 2020г. 

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

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

 

5.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода 01.01.2021 

– 30.06.2021 година. 

Вносител:Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 

 

6.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за 

периода 01.04.2021г. до 30.06.2021г. 

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

Становища:ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“, 
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7.Предоставяне на ФК "Черноломец 1919" (Попово) с ЕИК 177014889 за безвъзмездно 

ползване стълбове на електрическо осветление и рекламно-информационни елементи 

(билбордове) на територията на гр. Попово. 

Вносител: д-р Стоян Попвеличков – председател на Постоянна комисия "Комисия по 

образование, култура, вероизповедания младежта и спорта" на Общински съвет - Попово 

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

обществен ред и граждански права“, ПК „Комисия по Образование, култура, вероизповедания, 

младежта и спорта“ 

 

8.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“ 

 

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

    

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 

 

 

 

 

 


