РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
9900 гр. Нови пазар, ул. ”Васил Левски” № 3
тел./факс: +359 0886656822
е-mail: obs_npazar@abv.bg
Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2015

ПОКАНА
На основание чл. 23, ал. 4 от ЗМСМА, свиквам петдесет и първо редовно заседание на
Общински съвет Нови пазар на 20.12.2018 год., от 13,30 часа в Многофункционалната зала на
Общинска администрация, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Актуализация на бюджет 2018 год.
2. Приемане
на
План-сметка
за
разходите
по
сметосъбирането
и
сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други
съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 год.
3. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост
в Община Нови пазар през 2019 год.
4. Обявяване на част от имот 52009.504.25 по КК на гр. Нови пазар за частна
общинска собственост по чл. 6, ал. 1 от ЗОС.
5. Отдаване под наем без търг или конкурс на части от недвижими имоти частна общинска собственост за здравни дейности на основание чл.14, ал.6
от ЗОС.
6. Определяне на "Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати" на
кмета на Община Нови пазар, кметовете на кметства и кметските наместници.
7. Вземане на решение за начина на гласуване на представителя на Община Нови пазар в
общото събрание на съдружниците на "ВиК-Шумен" ООД, насрочено за 10.01.2019 год.
8. Одобряване ПУП-ПП (Парцеларен план) за техническа инфраструктура – трасе на
водопровод от напорен водоем „3000” до разпределителната ВиК мрежа на гр. Нови
пазар и Специализирана план-схема за частта от трасето, попадаща в урбанизираната
територия на гр. Нови пазар.
9. Одобряване ПУП-ПП (Парцеларен план) за техническа инфраструктура – трасе на
водопровод от дълбок сондаж „Бешика” до помпена станция „Парка”, гр. Нови пазар и
Специализирана план-схема за частта от трасето, попадаща в урбанизираната територия
на гр. Нови пазар.
10. Питания
ПРЕДСЕДАТЕЛ
(п)
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
(АНГЕЛ КУЦАРОВ)

Проект на дневен ред за 51-во редовно заседание на ОбС Нови пазар/20.12.2018 год.
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ГРАФИК
за провеждане на заседанията
на Постоянните комисии към Общински съвет Нови пазар,
по проекта на дневен ред, за заседанието на ОбС, насрочено за 20.12.2018.год.
Комисия
ПК по бюджет, финанси, икономика,
нормативна уредба, инвестиции и трудова
заетост
ПК по общински имоти, строителство,
благоустрояване, териториално развитие,
околна среда и комунални дейности, пътна
и селищна мрежа, търговия и селско
стопанство.
ПК по здравеопазване и социални дейности
ПК по образование, култура и спорт

Дата

Час

Кабинет

17.12.2018

15.00

310

17.12.2018

16.00

310

18.12.2018
18.12.2018

16.00
16.00

310
310

ПРЕДСЕДАТЕЛ
(п)
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НОВИ ПАЗАР
/АНГЕЛ КУЦАРОВ/
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