
 О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т - В Е Л И К И   П Р Е С Л А В 

 

П О К А Н А 

№ 50 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА 

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав 

на 20.11.2018 г. /вторник/ от 13.30 часа в заседателната зала на ОбС. 

 

Заседанието ще протече при следния проект за 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

1. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно изменение на в Приложение № 2 към 

чл.46 от Наредба №4 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права в 

община В. Преслав.  

                                                                                                                        Докл.: вносителят 

2. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно приемане на Международен културен 

форум „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ – ИСТОРИЯ НА ЦЯЛ ЕДИН НАРОД”.  

                                                                                                                       Докл.: вносителят 

3. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно конкретизиране на точка 5.2.8.4 Договор 

№83/04.04.2012 г. на ПИ с идентификатор 58222.111.97, находящ се в гр. Велики Преслав, с ЕКАТТЕ 58222, 

местност „ДЕРВИША”, трайно предназначение на територията – Територия заета от води и водни обекти, 

начин на трайно ползване – Язовир. 

                                                                                                                         Докл.: вносителят 

4. Докладна записка от Ж. Железов – председател на ПК по ОКЗСТ, относно общински жилища.  

                                                                                                                        Докл.: вносителят 

5. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно издаване запис на заповед в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ ДДС по авансово плащане по договор № 27/07/2/0/00525 от 19.09.2017г., Проект 

„Реконструкция и рехабилитация на общински пътища:-SHU 1006 /гр. В. Преслав-Промишлена зона – кв. 

Кирково – SHU 1004/ и-SHU 1008 /І-74 – гр. В. Преслав-Промишлена зона – І-7/.  

                                                                                                                         Докл.: вносителят 

6. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно промяна на бюджет 2018 /ремонт ДГ/. 

                                                                                                                         Докл.: вносителят 

7. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно искане с вх. № 26-00-436/15.10.2018 г. от 

„ИЙСТЛЕНД”ЕООД – гр. Разград. 

                                                                                                                         Докл.: вносителят 

8. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно управление  на  горските територии - 

собственост на Община Велики Преслав.  

                                                                                                                         Докл.: вносителят 

9. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно определяне средно рентно плащане на 

полските пътища в Община Велики Преслав. 

                                                                                                                          Докл.: вносителят 

10. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на задание за проектиране и 

допускане изработването на ПУП-ПП за имот – ПИ-58222.122.26, м. „Средния път“ по КК на гр. В. Преслав. 

                                                                                                Докл.: вносителят 

11. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно определяне състав на комисия съгласно 

чл.11, ал.6 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за 

установяване на конфликт на интереси. 

                                                                                                                          Докл.: вносителят 

12. Питания.  

13. Разни. 

 

Водещи комисии: 

По т.1, 3, 5, 7, 8 и 11 – ПК по ЗОРПКСП 

По т. 2 – ПК по ОКЗСТ 

По т. 6 – ПК по БФ 

По т. 10 – ПК по ТСУ 

По т. 4 и 9 – ПК по ПСД      

 

Председател: 

 Анелия Асенова 

 



 ГРАФИК 

за провеждане на заседанията на постоянните комисии 

 през м. ноември 2018 г. 

 

15.11.2018 г.  /четвъртък/ от 13.30 ч. – Заседание на ПК по ЗОРПКСП при следния проект за дневен ред: 

1. Докладна записка от Ан. Асенова – председател ОбС, относно Изменение в Приложение №2 към чл.46 от 

Наредба № 4 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права в община 

Велики Преслав. 

3. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно конкретизиране на точка 5.2.8.4 Договор 

№83/04.04.2012 г. на ПИ с идентификатор 58222.111.97, находящ се в гр. Велики Преслав, с ЕКАТТЕ 58222, 

местност „ДЕРВИША”, трайно предназначение на територията – Територия заета от води и водни обекти, 

начин на трайно ползване – Язовир. 

5. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно издаване запис на заповед в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ ДДС по авансово плащане по договор № 27/07/2/0/00525 от 19.09.2017г., Проект 

„Реконструкция и рехабилитация на общински пътища:-SHU 1006 /гр. В. Преслав-Промишлена зона – кв. 

Кирково – SHU 1004/ и-SHU 1008 /І-74 – гр. В. Преслав-Промишлена зона – І-7/.  

7. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно искане с вх. № 26-00-436/15.10.2018 г. от 

„ИЙСТЛЕНД”ЕООД – гр. Разград. 

8. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно управление  на  горските територии - 

собственост на Община Велики Преслав.  

11. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно определяне състав на комисия съгласно 

чл.11, ал.6 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за 

установяване на конфликт на интереси. 

т. Разни. Информация за изпълнението на проекти на община Велики Преслав, финансирани със 

средства от национални и европейски програми, както и изпълнението на поименния списък от 

Капиталовата програма на Общината до 30.10.2018 г. 

 

 

15.11.2018 г.  /четвъртък/ от 15.00 ч. – Заседание на ПК по БФ  при следния проект за дневен ред: 

5. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно издаване запис на заповед в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващ ДДС по авансово плащане по договор № 27/07/2/0/00525 от 19.09.2017г., Проект 

„Реконструкция и рехабилитация на общински пътища:-SHU 1006 /гр. В. Преслав-Промишлена зона – кв. 

Кирково – SHU 1004/ и-SHU 1008 /І-74 – гр. В. Преслав-Промишлена зона – І-7/.  

6. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно промяна на бюджет 2018 /ремонт ДГ/. 

9. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно определяне средно рентно плащане на 

полските пътища в Община Велики Преслав. 

т. Разни. Информация за изпълнението на проекти на община Велики Преслав, финансирани със 

средства от национални и европейски програми, както и изпълнението на поименния списък от 

Капиталовата програма на Общината до 30.10.2018 г. 

 

 

15.11.2018 г.  /четвъртък/ от 16.00 ч. – Заседание на ПК по ОКЗСТ при следния проект за дневен ред: 

2. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно приемане на Международен културен 

форум „ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ – ИСТОРИЯ НА ЦЯЛ ЕДИН НАРОД”.  

т. Разни. Информация за изпълнението на проекти на община Велики Преслав, финансирани със 

средства от национални и европейски програми, както и изпълнението на поименния списък от 

Капиталовата програма на Общината до 30.10.2018 г. 

 

 
16.11.2018 г. /петък/ от 14.00 ч. – Заседание на ПК по ТСУ и общинска собственост при следния проект за 

дневен ред: 

3. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно конкретизиране на точка 5.2.8.4 Договор 

№83/04.04.2012 г. на ПИ с идентификатор 58222.111.97, находящ се в гр. Велики Преслав, с ЕКАТТЕ 58222, 

местност „ДЕРВИША”, трайно предназначение на територията – Територия заета от води и водни обекти, 

начин на трайно ползване – Язовир. 

10. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно одобряване на задание за проектиране и 

допускане изработването на ПУП-ПП за имот – ПИ-58222.122.26, м. „Средния път“ по КК на гр. В. Преслав. 

т. Разни. Информация за изпълнението на проекти на община Велики Преслав, финансирани със 

средства от национални и европейски програми, както и изпълнението на поименния списък от 

Капиталовата програма на Общината до 30.10.2018 г. 
 



 

 

16.11.2018 г. /петък/ от 15.00 ч. – Заседание на ПК по ПСД при следния проект за дневен ред: 

4. Докладна записка от Ж. Железов – председател на ПК по ОКЗСТ, относно общински жилища.  

7. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно искане с вх. № 26-00-436/15.10.2018 г. от 

„ИЙСТЛЕНД”ЕООД – гр. Разград. 

9. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно определяне средно рентно плащане на 

полските пътища в Община Велики Преслав. 

т. Разни. Информация за изпълнението на проекти на община Велики Преслав, финансирани със 

средства от национални и европейски програми, както и изпълнението на поименния списък от 

Капиталовата програма на Общината до 30.10.2018 г. 

 

 

Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници в 

деловодството на ОбС. 


	П О К А Н А



