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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
 

№  24 

 
 

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

свиква общинските съветници на двадесет и петото заседание на 16.12.2021 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.Приемане на План-сметка за определяне на разходите за дейностите по събиране, 

транспортиране и третиране на битовите отпадъци, както и за поддържане на чистотата 

на териториите за обществено ползване в населените места на територията на Община 

Попово за 2022 година. 

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.Разходване на собствени средства от партидата на Община Попово в РИОСВ, от 

отчисления по чл.64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на 

специализирана техника и оборудване. 

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“ 

 

4.Промяна в структурата и числеността на звена, дейности и мероприятия към 

Общинска администрация – 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. Издаване на Разрешително за ползване на воден обект публична общинска собственост 

на язовир: „Водица”  с цел на ползване „Аквакултури и свързаните с тях дейности” 

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

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

 

6.Актуализиране на Плана за действие за общинските концесии на община Попово за 

периода 2021 г. – 2027 г. 

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“ 

 

7.Одобряване на годишен отчет на Кмета на Община Попово за осъществяване на 

концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2020 г. 

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

 

8.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“, ПК „Комисия по Устройство и развитие на общината, градоустройство, 

архитектура и нормативна уредба“ 

 

9.Създаване на Kомисия на Общински съвет – Попово по чл. 6 от Правилника за 

финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на 

територията на община Попово 

Вносител: Дончо Дончев – общински съветник в ОбС Попово 

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

архитектура и нормативна уредба“ 

 

10.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“ 

 

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

    

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 

 

 

 

 

 


