
 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 

№ 54 

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

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав 

на 22.01.2019 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 върнато от Областен управител на 

област Шумен Решение № 585 по протокол № 52 от 18.12.2018 г. относно предоставяне за безвъзмездно 

право на ползване на недвижим имот – частна общинска собственост на ТД „Патлейна“ – гр. Велики 

Преслав. 

           Докл.: вносителят 

2. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно Върнато от Областен управител на 

област Шумен Решение № 598 по протокол № 52 от 18.12.2018 г. относно промяна на бюджет 2018 г. – 

дофинансиране на СУ „Черноризец Храбър“ – гр. Велики Преслав. 

                                                                                                                         Докл.: вносителят 

3. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно Върнато от Областен управител на 

област Шумен Решение № 596 по протокол № 52 от 18.12.2018 г. относно промяна на бюджет 2018 г. – 

придобиване на електронен часовник. 

                                                                                                                         Докл.: вносителят 

4. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно Върнато от Областен управител на 

област Шумен Решение № 582 по протокол № 52 от 18.12.2018 г. относно Проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на община Велики 

Преслав. 

           Докл.: вносителят 

5. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно Върнато от Областен управител на 

област Шумен Решение № 581 по протокол № 52 от 18.12.2018 г. относно Проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и имуществото, 

предназначено за общо ползване на територията на община Велики Преслав.  

                                                                                                                          Докл.: вносителят 

6. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно отчет  за дейността на Общински съвет 

Велики Преслав за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г. 

                                                                                                                         Докл.: вносителят 

7. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Отчет за изпълнените решения на 

Общински съвет - Велики Преслав за периода VІІ – XІІ на 2018 г. 

                                                                                                                          Докл.: вносителят 

8. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Приемане на Общински план за 

младежта за 2019 г. 

                                                                                                                         Докл.: вносителят 

9. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Кандидатстване по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 - Продължаваща подкрепа 

за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани 

здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1, по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 . 

                                                                                                                          Докл.: вносителят 

10. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Велики 

Преслав. 

                                                                                                                          Докл.: вносителят 

11. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Приемане на Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год. 

          Докл.: вносителят 

12. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Определяне на трудовите 

възнаграждения на кметовете в Община Велики Преслав. 

          Докл.: вносителят 



13. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Определяне на минимални и 

максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, 

валидни за територията на Община Велики Преслав. 

                                                                                                                          Докл.: вносителят 

14. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно предстоящо извънредно Общо 

събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен“ ООД 

                                                                                                                          Докл.:вносителят                                                                                                                                                                                                                                  

  

14. Питания.  

15. Разни. 

 

Водещи комисии: 

По т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13 – ПК по ЗОРПКСП 

По т. 8 – ПК по ОКЗСТ 

По т. 12 – ПК по БФ 

По т. – ПК по ТСУ 

По т. 11, 14 – ПК по ПСД      

 

Председател: 

 Анелия Асенова 

 

 

 

 

 ГРАФИК 

за провеждане на заседанията на постоянните комисии 

 през м. януари 2019 г. 

 

17.01.2019 г.  /четвъртък/ от 13.30 ч. – Заседание на ПК по ЗОРПКСП при следния проект за дневен ред: 

1. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно върнато от Областен управител на 

област Шумен Решение № 585 по протокол № 52 от 18.12.2018 г. относно предоставяне за безвъзмездно 

право на ползване на недвижим имот – частна общинска собственост на ТД „Патлейна“ – гр. Велики 

Преслав. 

2. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно Върнато от Областен управител на 

област Шумен Решение № 598 по протокол № 52 от 18.12.2018 г. относно промяна на бюджет 2018 г. – 

дофинансиране на СУ „Черноризец Храбър“ – гр. Велики Преслав. 

3. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно Върнато от Областен управител на 

област Шумен Решение № 596 по протокол № 52 от 18.12.2018 г. относно промяна на бюджет 2018 г. – 

придобиване на електронен часовник. 

4. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно Върнато от Областен управител на 

област Шумен Решение № 582 по протокол № 52 от 18.12.2018 г. относно Проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на община Велики 

Преслав. 

5. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно Върнато от Областен управител на 

област Шумен Решение № 581 по протокол № 52 от 18.12.2018 г. относно Проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата и имуществото, 

предназначено за общо ползване на територията на община Велики Преслав.  

6. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно отчет  за дейността на Общински съвет 

Велики Преслав за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г. 

7. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Отчет за изпълнените решения на 

Общински съвет - Велики Преслав за периода VІІ – XІІ на 2018 г. 

9. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Кандидатстване по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 - Продължаваща подкрепа 

за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани 

здравно-социални услуги за деца и семейства - КОМПОНЕНТ 1, по Оперативна програма “Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 . 

10. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Велики 

Преслав. 



13. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Определяне на минимални и 

максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, 

валидни за територията на Община Велики Преслав. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА: относно Докладна от д-р Иван Димитров управител на МБАЛ „Велики 

Преслав“ ЕООД 

 

 

17.01.2019 г.  /четвъртък/ от 15.30 ч. – Заседание на ПК по БФ  при следния проект за дневен ред: 

1. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно върнато от Областен управител на 

област Шумен Решение № 585 по протокол № 52 от 18.12.2018 г. относно предоставяне за безвъзмездно 

право на ползване на недвижим имот – частна общинска собственост на ТД „Патлейна“ – гр. Велики 

Преслав. 

2. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно Върнато от Областен управител на 

област Шумен Решение № 598 по протокол № 52 от 18.12.2018 г. относно промяна на бюджет 2018г. – 

дофинансиране на СУ „Черноризец Храбър“ – гр. Велики Преслав. 

3. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно Върнато от Областен управител на 

област Шумен Решение № 596 по протокол № 52 от 18.12.2018 г. относно промяна на бюджет 2018г. – 

придобиване на електронен часовник. 

6. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно отчет  за дейността на Общински съвет 

Велики Преслав за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г. 

7. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Отчет за изпълнените решения на 

Общински съвет - Велики Преслав за периода VІІ – XІІ на 2018 г. 

10. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Велики 

Преслав. 

12. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Определяне на трудовите 

възнаграждения на кметовете в Община Велики Преслав. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА: относно Докладна от д-р Иван Димитров управител на МБАЛ „Велики 

Преслав“ ЕООД 

 

17.01.2019 г.  /четвъртък/ от 17.00 ч. – Заседание на ПК по ОКЗСТ при следния проект за дневен ред: 

1. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно върнато от Областен управител на 

област Шумен Решение № 585 по протокол № 52 от 18.12.2018 г. относно предоставяне за безвъзмездно 

право на ползване на недвижим имот – частна общинска собственост на ТД „Патлейна“ – гр. Велики 

Преслав. 

6. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно отчет  за дейността на Общински съвет 

Велики Преслав за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г. 

7. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Отчет за изпълнените решения на 

Общински съвет - Велики Преслав за периода VІІ – XІІ на 2018 г. 

8. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Приемане на Общински план за 

младежта за 2019 г. 

10. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Велики 

Преслав. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:   
относно Докладна от д-р Иван Димитров управител на МБАЛ „Велики Преслав“ ЕООД 

относно Докладна записка от НЧ „Развитие 1874“ гр. Велики Преслав. 

 

 

18.01.2019 г. /петък/ от 14.00 ч. – Заседание на ПК по ТСУ и общинска собственост при следния проект 

за дневен ред: 

1. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно върнато от Областен управител на 

област Шумен Решение № 585 по протокол № 52 от 18.12.2018 г. относно предоставяне за безвъзмездно 

право на ползване на недвижим имот – частна общинска собственост на ТД „Патлейна“ – гр. Велики 

Преслав. 

4. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно Върнато от Областен управител на 

област Шумен Решение № 582 по протокол № 52 от 18.12.2018 г. относно Проект на Наредба за изменение и 



допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на община Велики 

Преслав. 

6. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно отчет  за дейността на Общински съвет 

Велики Преслав за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г. 

7. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Отчет за изпълнените решения на 

Общински съвет - Велики Преслав за периода VІІ – XІІ на 2018 г. 

10. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Велики 

Преслав. 

11. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Приемане на Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА: относно Докладна от д-р Иван Димитров управител на МБАЛ „Велики 

Преслав“ ЕООД 

 

18.01.2019 г. /петък/ от 15.30 ч. – Заседание на ПК по ПСД при следния проект за дневен ред: 

1. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно върнато от Областен управител на 

област Шумен Решение № 585 по протокол № 52 от 18.12.2018 г. относно предоставяне за безвъзмездно 

право на ползване на недвижим имот – частна общинска собственост на ТД „Патлейна“ – гр. Велики 

Преслав. 

6. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно отчет  за дейността на Общински съвет 

Велики Преслав за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г. 

7. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Отчет за изпълнените решения на 

Общински съвет - Велики Преслав за периода VІІ – XІІ на 2018 г. 

10. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Велики 

Преслав. 

11. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно Приемане на Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год. 

14. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно предстоящо извънредно Общо 

събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен“ ООД 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:   
относно Докладна от д-р Иван Димитров управител на МБАЛ „Велики Преслав“ ЕООД 

относно Докладна записка от НЧ „Развитие 1874“ гр. Велики Преслав. 

 

 

 

 

Допълнителните материали са на разположение на 

общинските съветници в деловодството на ОбС. 


	П О К А Н А



