
 
 

 

                         ПОКАНА 
 

Уведомявам Ви, че   на основание  чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното  

самоуправление и местната  администрация 

 

СВИКВАМ 
 

              Общинския съвет гр. Завет на  заседание, което ще се проведе  на 

31.05.2017 г. (сряда) от 16.00 часа  в заседателната зала  на  Община Завет, при  

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 
 
          1. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в Община Завет 2017-2018 година.   

                                                                                             Докл.: А. Велиев – Кмет на Община 

2.  Приемане на годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие  в Община Завет 2017 година. 

                                                                           Докл.: А. Велиев – Кмет на Община 

          3.  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 за движение и  

 управление на общинската пътна мрежа в община Завет. 

                                                                         Докл.: А. Велиев – Кмет на Община                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

             4. Определяне  размер  на   разходите на общинския съветник във връзка с 

дейността му за 2017 година. 

                                                                                     Докл.: Е. Исмаил – Председател ОбС   

          5. Участие на Община Завет във Фонд „Общинска солидарност“ – целева                       

дейност към НСОРБ.                                                                                       

                                                                                     Докл.: А. Велиев – Кмет на Община                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

           6. Прекратяване на съсобственост между физическо лице и община Завет. 

                                                                                    Докл.: А. Велиев – Кмет на Община   

           7.  Предложение за предоставяне под наем на  маломерни имоти – частна 

общинска собственост за срок от една стопанска година, находящи се в землищата на 

Община Завет. 

                                                                                    Докл.: Д. Татар - Зам. кмет на Община  

8. Продажба на движими вещи (МПС) – общинска собственост чрез 

провеждане на публичен търг с тайно наддаване. 

                                                                        Докл.: А. Велиев – Кмет на Община   

           9. Изменение на Решение № 86 по протокол №8 от 20.05.2016 г. Общинският 

съвет на гр. Завет. 

                                                                                    Докл.: А. Велиев – Кмет на Община                                          

        10. Изменение на Договор за безвъзмездна финансова помощ /БФП/ със сключване 

на допълнително споразумение във връзка с утвърдена методика за прилагане на 

опростени правила за възстановяване на база разход за единица продукт – обяд за 

обществени трапезарии по операция тип 3 «Осигуряване на топъл обяд 2016-2019», 

финансирана от ОПХ ФЕПНЛ с времеви диапазон от 01.05.2017 г. до 31.12.2019 г.. 

                                                              Докл.: А. Велиев – Кмет на Община                                          



         11. Даване на съгласие свободни помещения, собственост на община Завет да се 

предоставят безвъзмездно ползване като материално- техническа база на Центрове за 

професионално обучение 

                                                                                  Докл.: А. Велиев – Кмет на Община            

         12. Изменение и допълнение на решение № 190 по протокол №18 от 28.04.2017г. 

на Общински съвет гр. Завет. 

                                                                                 Докл.: А. Велиев – Кмет на Община            

         13. Информация относно изпълнението на бюджета на Община Завет към  

31.03.2017 г.  

                                                                                 Докл.: А. Велиев – Кмет на Община            

          14. Разни. 

 

 
   
ЕРСИН  ИСМАИЛ 

Председател на Общинския съвет гр. Завет 

 

 

 


