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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
 

№  28 
 

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

свиква общинските съветници на двадесет и деветото заседание на 21.04.2022 година 

/четвъртък/ от  9.00 часа  в залата на ІІ-ри етаж в сградата на Общината със следния 

 

ПРОЕКТ за ДНЕВЕН РЕД: 
 

 

1. Приемане Бюджета на Община Попово за 2022 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.Приемане на Наредба  за  изменение  на Наредба  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 Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“ 

 

3.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Попово 

за 2022 г. 

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

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

 

4.Предложение за включване на ОУ „Христо Ботев“, с.Ломци към списъка на 

защитените училища, приет с Решение  № 832 на Министерския съвет от 01 декември 

2021 г. 

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

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

 

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

периода 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. 

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

 

 6.Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за 

интегрирано развитие на община Попово 2021-2027 г. за 2021 г. 

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

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

архитектура и нормативна уредба“ 
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7. 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.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни 

данъци и такси“ 

 

8.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.“, ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни 

данъци и такси“ 

 

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

    

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


