
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 

№ 15 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, СВИКВАМ редовно заседание на Общински съвет – 

Велики Преслав на 20.10.2020 г. (вторник) от 13.30 часа в заседателната зала на ОбС при следния  

  

Проект за Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 

1. Докладна записка от Г. Бенев – кметски наместник в с. Хан Крум, относно информация за дейността и 

проблемите на кметство с. Хан Крум, за периода Януари-Септември 2020 г. 

Докл.: вносителят 

2. Докладна записка от Г. Хаджъ – кмет на с. Кочово, относно информация за дейността и проблемите на 

кметство с. Кочово, общ. Велики Преслав, за периода Януари-Септември 2020 г. 

Докл.: вносителят 

3. Докладна записка от Хр. Йорданова – кмет на с. Троица, относно информация за дейността и 

проблемите на кметство с. Троица, общ. Велики Преслав, за периода Януари-Септември 2020 г. 

Докл.: вносителят 

4. Докладна записка от Ю. Лозанов – кмет на с. Имренчево, относно информация за дейността и 

проблемите на кметство с. Имренчево, за периода Януари-Септември 2020 г. 

Докл.: вносителят 

5. Докладна записка от Ор. Исмаил – кмет на с. Мостич, относно информация за дейността и проблемите 

на кметство с. Мостич, за периода Януари-Септември 2020 г. 

Докл.: вносителят 

6. Докладна записка от Н. Димитрова – кмет на с. Осмар, относно информация за дейността и проблемите 

на кметство с. Осмар, за периода Януари-Септември 2020 г. 

Докл.: вносителят 

7. Докладна записка от Н. Миланова – технически сътрудник в кв. Кирково, относно информация за 

дейността и проблемите на кв. Кирково, за периода Януари-Септември 2020 г. 

Докл.: вносителят 

8. Докладна записка от М. Минчев – председател на временна комисия по Решение № 60/18.02.2020 г., 

относно приемане на НАРЕДБА № 14 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на 

спортните клубове и развитието на спорта за всички в община Велики Преслав. 

                          Докл.: вносителят 

9. Докладна записка от инж. Я. Йорданов – кмет на Общината, относно одобряване начална цена за 

продажба на недвижим имот УПИ ХI-61 в кв.16, с площ 1 244 м2, с. Хан Крум. 

                               Докл.: вносителят 

10. Докладна записка от инж. Я. Йорданов – кмет на Общината, относно одобряване начална цена за 

продажба на недвижим имот УПИ I-61 в кв.16, с площ 1 378 м2, с. Хан Крум. 

           Докл.: вносителят 

11. Докладна записка от инж. Я. Йорданов – кмет на Общината, относно извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, 

насрочено за 03.11.2020 г. 

                                     Докл.: вносителят 

12. Докладна записка от инж. Я. Йорданов – кмет на Общината, относно одобряване на решение на кмета 

на община Велики Преслав за прекратяване на процедура за определяне на концесионер за ползване на 

обект публична общинска собственост. 

                                                                                               Докл.: вносителят 

13. Докладна записка от инж. Я. Йорданов – кмет на Общината, относно възлагане на услугата 

„Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по проект „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в община Велики Преслав“, процедура BG05М9ОР001-2.103, 

Компонент 4, ОП „РЧР“. 

                                                                                               Докл.: вносителят 

14. Докладна записка от инж. Я. Йорданов – кмет на Общината, относно включване в ГП за 2020 г. – 

Поземлен имот 78210.19.114, с. Хан Крум, м. Мерата, ЧОС, категория 4, НТП Нива, площ 15246 кв.м. 

                                                                                               Докл.: вносителят 

15. Докладна записка от инж. Я. Йорданов – кмет на Общината, относно включване в ГП за 2020 г. на 

орехови дървета – 110 бр., находящи се в имот 23340.194.1 в землището на с. Драгоево. 

                                                                                               Докл.: вносителят 



 

16. Питания.  

17. Разни. 

 

Водещи комисии: 

По т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 – ПК по УТОСПСД         

По т. 8, 9, 10, 12, 14 и 15 – ПК по ЗОРПК 

По т. 11, 13  – ПК по БФ 

         Председател: Анелия Асенова 

 

 

 

ГРАФИК 

за провеждане на заседанията на постоянните комисии 

  

14.10.2020 г. (сряда) от 13.00 ч. – Съвместно заседание на ПК по ОКСМД и ПК по ЗСД при проект за 

дневен ред: 

1. Докладна записка от Г. Бенев – кметски наместник в с. Хан Крум, относно информация за дейността и 

проблемите на кметство с. Хан Крум, за периода Януари-Септември 2020 г. 

2. Докладна записка от Г. Хаджъ – кмет на с. Кочово, относно информация за дейността и проблемите на 

кметство с. Кочово, общ. Велики Преслав, за периода Януари-Септември 2020 г. 

3. Докладна записка от Хр. Йорданова – кмет на с. Троица, относно информация за дейността и 

проблемите на кметство с. Троица, общ. Велики Преслав, за периода Януари-Септември 2020 г. 

4. Докладна записка от Ю. Лозанов – кмет на с. Имренчево, относно информация за дейността и 

проблемите на кметство с. Имренчево, за периода Януари-Септември 2020 г. 

5. Докладна записка от Ор. Исмаил – кмет на с. Мостич, относно информация за дейността и проблемите 

на кметство с. Мостич, за периода Януари-Септември 2020 г. 

6. Докладна записка от Н. Димитрова – кмет на с. Осмар, относно информация за дейността и проблемите 

на кметство с. Осмар, за периода Януари-Септември 2020 г. 

7. Докладна записка от Н. Миланова – технически сътрудник в кв. Кирково, относно информация за 

дейността и проблемите на кв. Кирково, за периода Януари-Септември 2020 г. 

8. Докладна записка от М. Минчев – председател на временна комисия по Решение № 60/18.02.2020 г., 

относно приемане на НАРЕДБА № 14 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на 

спортните клубове и развитието на спорта за всички в община Велики Преслав. 

11. Докладна записка от инж. Я. Йорданов – кмет на Общината, относно извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, 

насрочено за 03.11.2020 г. 

12. Докладна записка от инж. Я. Йорданов – кмет на Общината, относно одобряване на решение на кмета 

на община Велики Преслав за прекратяване на процедура за определяне на концесионер за ползване на 

обект публична общинска собственост. 

13. Докладна записка от инж. Я. Йорданов – кмет на Общината, относно възлагане на услугата 

„Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по проект „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в община Велики Преслав“, процедура BG05М9ОР001-2.103, 

Компонент 4, ОП „РЧР“. 

 

 

14.10.2020 г. (сряда) от 15.30 ч. – Съвместно заседание на ПК по БФ и ПК по ТЕИП при проект за 

дневен ред: 

1. Докладна записка от Г. Бенев – кметски наместник в с. Хан Крум, относно информация за дейността и 

проблемите на кметство с. Хан Крум, за периода Януари-Септември 2020 г. 

2. Докладна записка от Г. Хаджъ – кмет на с. Кочово, относно информация за дейността и проблемите на 

кметство с. Кочово, общ. Велики Преслав, за периода Януари-Септември 2020 г. 

3. Докладна записка от Хр. Йорданова – кмет на с. Троица, относно информация за дейността и 

проблемите на кметство с. Троица, общ. Велики Преслав, за периода Януари-Септември 2020 г. 

4. Докладна записка от Ю. Лозанов – кмет на с. Имренчево, относно информация за дейността и 

проблемите на кметство с. Имренчево, за периода Януари-Септември 2020 г. 

5. Докладна записка от Ор. Исмаил – кмет на с. Мостич, относно информация за дейността и проблемите 

на кметство с. Мостич, за периода Януари-Септември 2020 г. 

6. Докладна записка от Н. Димитрова – кмет на с. Осмар, относно информация за дейността и проблемите 

на кметство с. Осмар, за периода Януари-Септември 2020 г. 



7. Докладна записка от Н. Миланова – технически сътрудник в кв. Кирково, относно информация за 

дейността и проблемите на кв. Кирково, за периода Януари-Септември 2020 г. 

11. Докладна записка от инж. Я. Йорданов – кмет на Общината, относно извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, 

насрочено за 03.11.2020 г. 

12. Докладна записка от инж. Я. Йорданов – кмет на Общината, относно одобряване на решение на кмета 

на община Велики Преслав за прекратяване на процедура за определяне на концесионер за ползване на 

обект публична общинска собственост. 

13. Докладна записка от инж. Я. Йорданов – кмет на Общината, относно възлагане на услугата 

„Патронажна грижа“ като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по проект „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в община Велики Преслав“, процедура BG05М9ОР001-2.103, 

Компонент 4, ОП „РЧР“. 

 

 

15.10.2020 г. (четвъртък) от 13.30 ч. – Съвместно заседание на ПК по ЗОРПК и ПК по УТОСПСД 

при проект за дневен ред: 

1. Докладна записка от Г. Бенев – кметски наместник в с. Хан Крум, относно информация за дейността и 

проблемите на кметство с. Хан Крум, за периода Януари-Септември 2020 г. 

2. Докладна записка от Г. Хаджъ – кмет на с. Кочово, относно информация за дейността и проблемите на 

кметство с. Кочово, общ. Велики Преслав, за периода Януари-Септември 2020 г. 

3. Докладна записка от Хр. Йорданова – кмет на с. Троица, относно информация за дейността и 

проблемите на кметство с. Троица, общ. Велики Преслав, за периода Януари-Септември 2020 г. 

4. Докладна записка от Ю. Лозанов – кмет на с. Имренчево, относно информация за дейността и 

проблемите на кметство с. Имренчево, за периода Януари-Септември 2020 г. 

5. Докладна записка от Ор. Исмаил – кмет на с. Мостич, относно информация за дейността и проблемите 

на кметство с. Мостич, за периода Януари-Септември 2020 г. 

6. Докладна записка от Н. Димитрова – кмет на с. Осмар, относно информация за дейността и проблемите 

на кметство с. Осмар, за периода Януари-Септември 2020 г. 

7. Докладна записка от Н. Миланова – технически сътрудник в кв. Кирково, относно информация за 

дейността и проблемите на кв. Кирково, за периода Януари-Септември 2020 г. 

8. Докладна записка от М. Минчев – председател на временна комисия по Решение № 60/18.02.2020 г., 

относно приемане на НАРЕДБА № 14 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на 

спортните клубове и развитието на спорта за всички в община Велики Преслав. 

9. Докладна записка от инж. Я. Йорданов – кмет на Общината, относно одобряване начална цена за 

продажба на недвижим имот УПИ ХI-61 в кв.16, с площ 1 244 м2, с. Хан Крум. 

10. Докладна записка от инж. Я. Йорданов – кмет на Общината, относно одобряване начална цена за 

продажба на недвижим имот УПИ I-61 в кв.16, с площ 1 378 м2, с. Хан Крум. 

11. Докладна записка от инж. Я. Йорданов – кмет на Общината, относно извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД, 

насрочено за 03.11.2020 г. 

12. Докладна записка от инж. Я. Йорданов – кмет на Общината, относно одобряване на решение на кмета 

на община Велики Преслав за прекратяване на процедура за определяне на концесионер за ползване на 

обект публична общинска собственост. 

14. Докладна записка от инж. Я. Йорданов – кмет на Общината, относно включване в ГП за 2020 г. – 

Поземлен имот 78210.19.114, с. Хан Крум, м. Мерата, ЧОС, категория 4, НТП Нива, площ 15246 кв.м. 

15. Докладна записка от инж. Я. Йорданов – кмет на Общината, относно включване в ГП за 2020 г. на 

орехови дървета – 110 бр., находящи се в имот 23340.194.1 в землището на с. Драгоево. 

 

 

 

 

  

 

Допълнителните материали са на разположение на общинските съветници в деловодството на 

ОбС. 

     


