
 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 

№ 56 

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

СВИКВАМ заседание на Общински съвет – Велики Преслав 

на 19.02.2019 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 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.  

           Докл.: вносителят 

2. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно редовно заседание на Общото събрание 

на АВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено за 01.03.2019 г. 

                                                                                                                         Докл.: вносителят 

3. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно закупуванe на земеделска земя общинска 

собственост в землището на гр. Велики Преслав. 

                                                                                                                          Докл.: вносителят 

4. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно продажба на общинския дял от 

съсобствен имот, земеделска земя  в землището на гр.Велики Преслав, ЕКАТТЕ 58222. 

          Докл.: вносителят 

5. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно отчет на МКБППМН за 2018 г. 

                                                                                                                          Докл.: вносителят 

6. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на Общинска програма „Спорт 

за всички“ 2019 г. 

                                                                                                                         Докл.: вносителят 

7. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно отчет за извършените разходи за 

спортни дейности през 2018 г. на Спортни клубове и ТД „Патлейна“. 

                                                                                                                          Докл.: вносителят 

8. Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно откриване на процедура за провеждане на 

конкурс за възлагане на  управлението на „Седмица”  ЕООД   гр. Велики  Преслав.  

          Докл.: вносителят 

9. Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно ремонтни дейности по ул. „Б. Спиров“ в гр. 

Велики Преслав 

                                                                                                                          Докл.: вносителят 

10. Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно създаване на временна комисия, която да 

установи нередностите по строежа на подовата настилка на Спортната зала. 

 

                                                                                                                          Докл.:вносителят                                                                                                                                                                                                                                  

11. Питания.  

12. Разни. 

 

Водещи комисии: 

По т.1, 8, 9 и 10 – ПК по ЗОРПКСП 

По т.5 и 6 – ПК по ОКЗСТ 

По т. 2 и 7 – ПК по БФ 

По т. 3 и 4 – ПК по ПСД      

 

Председател: 

 Анелия Асенова 

 

 

 

 



 ГРАФИК 

за провеждане на заседанията на постоянните комисии 

 през м. февруари 2019 г. 

 

13.02.2019 г.  /сряда/ 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 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.  

8. Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно откриване на процедура за провеждане на 

конкурс за възлагане на  управлението на „Седмица”  ЕООД   гр. Велики  Преслав.  

9. Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно ремонтни дейности по ул. „Б. Спиров“ в гр. 

Велики Преслав 

10. Докладна записка от Ст. Йорданов – общ. съветник, относно създаване на временна комисия, която да 

установи нередностите по строежа на подовата настилка на Спортната зала. 

Допълнителни точки.  

Искане от ТД „Патлейна“ за предоставяне безвъзмездно на имот ЧОС, УПИ I, кв.105, ул. Симеон 

Велики 21.  

Декларация от Валентин Тончев - общински съветник. 

 

 

13.02.2019 г.  /сряда/ от 15.00 ч. – Съвместно заседание на ПК по БФ и ПК по ОКЗСТ при следния 

проект за дневен ред: 

2. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно редовно заседание на Общото събрание 

на АВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено за 01.03.2019 г. 

5. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно отчет на МКБППМН за 2018 г. 

6. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно приемане на Общинска програма „Спорт 

за всички“ 2019 г. 

7. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно отчет за извършените разходи за 

спортни дейности през 2018 г. на Спортни клубове и ТД „Патлейна“. 

 

 

15.02.2019 г. /петък/ от 14.00 ч. – Заседание на ПК по ТСУ и общинска собственост при следния проект 

за дневен ред: 

2. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно редовно заседание на Общото събрание 

на АВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено за 01.03.2019 г. 

 

 

15.02.2019 г. /петък/ от 15.00 ч. – Заседание на ПК по ПСД при следния проект за дневен ред: 

2. Докладна записка от Ан. Асенова – председател на ОбС, относно редовно заседание на Общото събрание 

на АВиК на обособена територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, насрочено за 01.03.2019 г. 

3. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно закупуванe на земеделска земя общинска 

собственост в землището на гр. Велики Преслав. 

4. Докладна записка от д-р Ал. Горчев – кмет на общината, относно продажба на общинския дял от 

съсобствен имот, земеделска земя  в землището на гр.Велики Преслав, ЕКАТТЕ 58222. 

 

 

 

Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници в 

деловодството на ОбС. 


	П О К А Н А



