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 шестдесет и първо редовно заседание
на Общински съвет Нови пазар на 20.09.2019 год., от 13,30 часа в Многофункционалната зала
на Общинска администрация, при следния
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:
1. Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на кметства.
2. Приемане на изменение на Наредба за общинската собственост в Община Нови пазар.
3. Изменение на бюджет 2019 в част – Културен календар.
4. Допускане на изключения от минималния брой на учениците в паралелките в общинските
училища за учебната 2019/2020 година.
5. Утвърждаване на групите и числеността на персонала за учебната 2019/2020 година в
детските градини и обслужващи звена, които не прилагат системата на делегираните бюджети.
6. Определяне на представител на Община Нови пазар за участие в извънредно заседание на
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "ВиК Шумен" ООД, гр. Шумен.
7. Предоставяне за безвъзмездно ползване на НЧ „НАПРЕДЪК - 1928”, с. Войвода на
земеделска земя от общинския поземлен фонд.
8. Даване на съгласие за възлагане на ПУП – ПР за УПИ І от кв. 44 по плана на гр. Нови
пазар – публична общинска собственост и обявяване на новообразувано УПИ за частна
общинска собственост.
9. Отпускане на еднократна финансова помощ за лечение на Николинка Захариева Стойкова.
10. Отпускане на еднократна финансова помощ за задоволяване на инцидентно и извънредно
възникнали социално-битови потребности на Метин Фикриев Османов.
11. Питания.
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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 20.09.2019.год.
Комисия
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
ПК по бюджет, финанси, икономика,
нормативна уредба, инвестиции и трудова
заетост

Дата

Час

Кабинет

16.09.2019

16.00

310

17.09.2019
17.09.2019

16.00
16.00

310
310

18.09.2019

16.00

310
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