
 
 

 

                         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 
06.07.2017 г. (сряда) от 16.00 часа  в заседателната зала  на  Община Завет, при  

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 
 
          1. Определяне представител на Община Завет за участие в Областна  комисия за  
изработване на областна  здравна  карта 
                                                                                             Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС  

   2.  Актуализиране съставите на постоянно действащи комисии, определени с 
решение на Общинския съвет гр. Завет 

 Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС          
3.  Предоставяне на еднократни парични помощи. 
                                                                          Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС           

            4. Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на извънредното  
заседание на  Общото събрание на „Асоциация по В и К” на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД гр. Разград на 18.07.2017г.  

                                                                                         Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС   
           5. Определяне на допълнително възнаграждение  за  постигнати резултати. на       

кметовете на кметства в община Завет.                                                                                
                                                                                      Докл.: А.Велиев–Кмет на Община                                                                                                               

           6. Определяне на допълнително възнаграждение  за  постигнати резултати  на Кмета на 
Община Завет  
                                                                                      Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС           

 7. Определяне на представител на Община Завет в Сдружение с нестопанска 
цел „Лудогорие Еко“ и прекратяване на сдружението. 

                                                                          Докл.: А.Велиев – Кмет на Община   
 8. Приемане на Наредба  № 29 за извършване на таксиметров превоз на 

пътници на територията на община Завет. 
                                                                                      Докл.: А.Велиев – Кмет на Община  

  9. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост при Община Завет за 2017 г. 

                                                                Докл.: А.Велиев – Кмет на Община                                         
          10. Разпореждане с недвижими имоти, собственост на община Завет в с. Прелез. 
                                                                                       Докл.: А.Велиев – Кмет на Община            
          11. Разпореждане с общински имоти в гр. Завет, с.Брестовене, с.Острово и в с. 
Прелез. 
                                                                                       Докл.: E.Бахар-Зам.-кмет на Община 
          12. Промяна на начина на трайно ползване на имот № 074005 в землището на с. 
Острово. 



                                                                                       Докл.: А.Велиев – Кмет на Община            

 
          13. Предложение за предварително съгласие за обединяване на имоти и разпореждане с 
общинска собственост. 

                                                                      Докл.: E.Бахар-Зам.-кмет на Община 
           14. Разни. 
 
   
ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет гр.  Завет 
 
 
 


