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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
 

№  32 
 

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

свиква общинските съветници на тридесет и третото заседание на 28.07.2022 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 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“ 

 

2.Приемане на Наредба на Общински съвет – Попово за реда и условията за 

установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински 

жилища. 

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

периода 01.04.2022 г. до 30.06.2022 г. 

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

 

4. Процедура за подбор на съдебни заседатели към Окръжен съд Търговище 

Вносител:  Николай Черкезов – общински съветник, мандат 2019-2023г. – Председател на 

Временна комисия за процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели от Община 

Попово в Окръжен съд Търговище, създадена с Решение №307 по Протокол №30/26.05.22 г. на 

Общински съвет – Попово 

 

5.Приемане на годишен план за ползване на дървесина от горските територии на 

Община Попово през 2022 г. и одобрение на начина на ползване на дървесина от 

общински горски територии от годишен план за 2022 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 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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6.Одобряване на списък с кандидати за получаване на финансово подпомагане на 

брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми и определяне на отпуснатите 

суми. 

Вносител: Стоян Попвеличков – председател на Комисия 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 

 

 

7.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода 01.01.2022 

– 30.06.2022 година. 

Вносител: Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 

 

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 


