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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
 

№  31 
 

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

свиква общинските съветници на тридесет и второто заседание на 30.06.2022 година 

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

 

ПРОЕКТ за ДНЕВЕН РЕД: 
 

 

1.Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово 

подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на 

територията на Община Попово 

Вносител: д-р Стоян Попвеличков – Председател на Комисия за финансово подпомагане на 

брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията 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  /земеделска земя/  2022 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“ 

 

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

собственост в община Попово  за 2022г 

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.Учредяване право на пристрояване и надстрояване в Поземлен имот с идентификатор 

57649.503.2095 по кадастрална карта на гр.Попово, Кооперативен пазар,  на 

самостоятелен обект с идентификатор 57649.503.2095.11.5 по КК, за разширение на обект 

на „ Зала за хазартни игри”. 

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

Становища: .“ ПК „Комисия по Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси“, ПК 

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

уредба“ 
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5.Възлагане на превози по общинска транспортна схема. 

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

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

обществен ред и граждански права.“ 

 

6.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от „Стратегията за  водено от общностите 

местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група-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“ 

                                                                                                                                                                                                                           

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

околната среда, предприети от община Попово през 2021г. 

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

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

 

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 


