
 1

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОПОВО 
 

П О К А Н А 
 

№  36 

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

свиква общинските съветници на тридесет и седмото заседание на 20.12.2022 година 

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

следния 

 

ПРОЕКТ за ДНЕВЕН РЕД: 
    

 

1.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2022 

год. 

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

Становища: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”, ПК „Общинско 

имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”, ПК 

„Финанси, бюджет, местни данъци и такси”, ПК „Устройство и развитие на общината, 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба”, ПК „Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта” 

 

2. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата № 1 за опазване на обществения ред 

и чистотата на населените места на територията на Община Попово. 

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

Становища: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”, ПК „Общинско 

имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”, ПК 

„Финанси, бюджет, местни данъци и такси”, ПК „Устройство и развитие на общината, 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба”, ПК „Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта” 

 

3.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 2023 година. 

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

Становища: ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”, ПК „Общинско 

имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”, ПК 

„Финанси, бюджет, местни данъци и такси”, ПК „Устройство и развитие на общината, 

градоустройство, архитектура и нормативна уредба”, ПК „Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта” 

 

4.Предоставяне на Община Попово за безвъзмездно управление на имот-публична 

държавна собственост, представляващ археологическа недвижима културна ценност с 
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национално значение – тракийска куполна гробница, находяща се в землището на 

с.Гагово, общ.Попово. 

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

Становища: ПК „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 

граждански права” 

 

5.Приемане на краткосрочна Програма  за насърчаване използването на енергия от 

възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2022-2024г. на Община 

Попово. 

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

Становища: ПК „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 

граждански права”, ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси”, ПК „Устройство и 

развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 

 

6.Промяна в числеността на звена, дейности и мероприятия към Общинска 

администрация – гр. Попово. 

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

Становища: ПК „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 

граждански права” 

 

7.Определяне на продажна цена и ред за продажба на общински жилища, одобрени от 

Общински съвет – Попово, с решение № 342 по Протокол № 34/29.09.2022 г. 

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

Становища: ПК „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 

граждански права”, ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси”, ПК „Устройство и 

развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба” 

 

8.Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и план-

схема на елементите от техническата инфраструктура – за подземен кабел нн 1 kv за 

нуждите на оператора за захранване на мобилна базова станция TGV0018 , находяща се в 

имот с КК 36470.14.14 в землището на с.Кардам, общ.Попово. 

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

Становища: ПК „Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 

нормативна уредба” 

 

9.Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии – 

собственост на община Попово, считано от 01.01.2023 г. 

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

Становища: : ПК „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 

граждански права”, ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси” 

 

10.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 “Модернизация на образователната 

среда” по Националния план за възстановяване и устойчивост. 

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

Становища: ПК „Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта” 

 

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

концесионната дейност и изпълнението на концесионните договори през 2021 г. 

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

Становища: 

 

12.Одобряване на списък с кандидати за получаване на финансово подпомагане на 

брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми и определяне на отпуснатите 

суми. 
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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. 

 

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

 

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


