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ДО 

………………….................................................. 

 

………………………………….......................... 

 

Община Суворово 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО 
 
 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, във връзка с чл. 25, т. 1 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация при спазване на 
предписанията на здравните органи относно начина на разполагане на 
присъстващите в помещението, спазване на лична дистанция, ползване 
на защитни средства, режим на дезинфекция и проветряване. 
 

СВИКВА 

 

Тридесет и първо редовно заседание на Общински съвет 

Суворово, което ще се проведе на 30.11.2021 година /вторник/ от 9.00 

часа в Заседателната зала на Община Суворово при следния  
 

 

 

П Р О Е К Т  ЗА  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 
1. Докладна записка с Вх.№08-01-24/17.11.2021г. от инж.Живко 

Петров – Председател на Общински съвет Суворово относно 
приемане на Отчет за дейността на Домашен социален патронаж 
през 2021г. към 31.10.2021г. 

2. Докладна записка с Вх.№08-00-229/17.11.2021г. от Данаил 
Йорданов – Кмет на община Суворово относно приемане на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 
на местните данъци на територията на община Суворово. 
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3. Докладна записка с Вх.№08-00-228/17.11.2021г. от Данаил 

Славчев Йорданов – кмет на община Суворово относно корекции 
в бюджета на община Суворово за 2021г. във връзка с 
преразпределение на заложени собствени средства за капиталови 
разходи в бюджета за 2021г. и предоставени целеви средства от 
Централния бюджет през 2021г. 

4. Докладна записка с Вх.№08-00-227/17.11.2021г. от Данаил 
Славчев Йорданов – кмет на община Суворово относно 
изплащане на допълнително материално стимулиране на 
персонала в поделенията на Общинска администрация за 2021г. 

5. Докладна записка с Вх.№08-00-226/16.11.2021г. от Данаил 
Йорданов - Кмет на община Суворово относно разрешение за 
изработване на проект за частично изменение на Общ 
устройствен план на община Суворово. 

6. Докладна записка с Вх.№08-00-225/16.11.2021г. от Данаил 
Йорданов - Кмет на община Суворово относно разрешение за 
изработване на проект за подробен устройствен план – план за 
застрояване за ПИ с идентификатор 35376.61.116, местност 
„Асфалтова база“ по кадастрална карта на с.Калиманци, 
общ.Суворово. 

7. Докладна записка с Вх.№08-00-221/16.11.2021г. от Данаил 
Йорданов - Кмет на община Суворово относно приемане на 
решение за разпореждане и одобрение на пазарна цена за 
продажба на недвижим имот – ЧОС на община Суворово, 
представляващ ПИ с идентификатор 70175.503.759 по КККР на 
гр.Суворово. 

8. Докладна записка с Вх.№08-00-222/16.11.2021г. от Данаил 
Йорданов - Кмет на община Суворово относно приемане на 
решение за разпореждане и одобрение на пазарна цена за 
продажба на недвижим имот – ЧОС на община Суворово, 
представляващ ПИ с идентификатор 70175.503.760 по КККР на 
гр.Суворово. 

9. Докладна записка с Вх.№08-00-220/16.11.2021г. от Данаил 
Йорданов - Кмет на община Суворово относно приемане на 
решение за разпореждане и одобрение на пазарна цена за 
продажба на недвижим имот – ЧОС на община Суворово,  
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представляващ ПИ с идентификатор 70175.503.761 по КККР на 
гр.Суворово. 

10. Докладна записка с Вх.№08-00-223/16.11.2021г. от Данаил 
Йорданов - Кмет на община Суворово относно приемане на 
решение за разпореждане и одобрение на пазарна цена за 
продажба на недвижим имот – ЧОС на община Суворово, 
представляващ ПИ с идентификатор 51584.501.768 по КК на 
с.Николаевка. 

11. Докладна записка с Вх.№08-00-224/16.11.2021г. от Данаил 
Йорданов - Кмет на община Суворово относно приемане на 
решение за разпореждане и одобрение на пазарна цена за 
продажба на недвижим имот – ЧОС на община Суворово, 
представляващ ПИ с идентификатор 51584.501.841 по КК на 
с.Николаевка. 

12. Докладна записка с Вх.№08-00-230/18.11.2021г. от Венцислав 
Райчев – Директор на дирекция „Общинска собственост и местни 
данъци и такси“ относно отдаване под наем, чрез провеждане на 
публичен търг с явно наддаване помещение №2 и склад от 
административна делова сграда с идентификатор 
80861.501.1130.2 по КК на с.Чернево. 

13. Докладна записка с Вх.№08-01-22/03.11.2021г. от инж.Живко 
Петров – Председател на Общински съвет Суворово относно 
определяне ТБО за 2022г. за имоти на „ЛЮЛЯКА МАТИРИЪЛС“ 
ЕАД. 

14. Докладна записка с Вх.№08-01-23/08.11.2021г. от инж.Живко 
Петров – Председател на Общински съвет Суворово относно 
определяне ТБО за 2022г. за имоти на „КОМПАНИЯ НАСИЯНА“ 
ООД гр.Варна. 

15. Докладна записка с Вх.№08-00-231/19.11.2021г. от Данаил 
Йорданов - Кмет на община Суворово относно предоставяне на 
мандата на представителя на община Суворово за провеждане на 
извънредно общо събрание на асоциация по В и К на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – 
Варна“ ООД Варна. 
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16. Докладна записка с Вх.№08-01-26/17.11.2021г. от инж.Живко 

Петров – Председател на Общински съвет Суворово относно 
поемане разход за погребение на самотно живеещ жител на 
с.Калиманци. 

17. Докладна записка с Вх.№08-01-25/17.11.2021г. от инж.Живко 
Марков Петров – Председател на Общински съвет Суворово 
относно разрешаване отпускане на еднократна финансова помощ 
и определяне размера и. 

18. Изказвания, питания, становища и предложения. 
 

 

 

 

 

 

ИНЖ.ЖИВКО ПЕТРОВ 

Председател Общински съвет 
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