
 
 

 

                         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 
18.08.2017 г. (петък) от 16.00 часа  в заседателната зала  на  Община Завет, при  

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 
 
           1. Приемане  на  Правилник за изменение и допълнение на правилника за 
организацията   и дейността на общинския съвет Завет, неговите комисии и 
взаимодействието  му  с  общинската администрация. 
                                                                                       Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС  

2. Отчет за  направените  разходи за командировки от Кмета на Община Завет  и  
Председателя  на  Общинския съвет  гр. Завет. 
                                                                                      Докл.: А.Велиев–Кмет на Община                                                                                                          
           3. Изготвяне на становище  относно проекта за бюджет  за 2018 година на „Асоциация 
по В и К” на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД гр. 
Разград.  
                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
          4. Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на 
техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект „Трасе на 
кабел 20 kV към обект „Складови помещения за инвентар към пчелин“  в ПИ №216004 
ЕКАТТЕ 30065 в местност „Голямата могила“ в землището на гр. Завет“. 
                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община                                       
          5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Завет.  

                                                                            Докл.: А.Велиев – Кмет на Община   
6. Учредяване право на прокарване през имот публична общинска собственост в 

с. Брестовене, общ. Завет. 
                                                                           Докл.: А.Велиев – Кмет на Община  
7. Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Завет за учебната 

2017/2018 година. 
                                                                                      Докл.: А.Велиев – Кмет на Община  
            8. Предложение за включване на СУ «Св.св. Кирил и Методий» гр. Завет, обл. 
Разград, ул. «Кирил и Методий» № 34 в списъка на средищните училища за   учебната 
2017/2018 година. 
                                                                                      Докл.: А.Велиев – Кмет на Община  
            9. Определяне на средна месечна посещаемост в детските градини на 
територията на община Завет за   учебната 2017/2018 година. 

                                                                          Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 



   10. Учредяване на право на ползване на имоти публична общинска собственост 
за нуждите на Народните Читалища действащи на територията на община Завет. 

                                                                           Докл.: А.Велиев – Кмет на Община                                         
            11 Разпореждане с недвижими имоти, собственост на община Завет в гр. Завет. 
                                                                                      Докл.: А.Велиев – Кмет на Община            
            12. Промяна на вида на собствеността на имот  от публична общинска 
собственост за имот  в частна общинска собственост. 
                                                                                       Докл.: А.Велиев – Кмет на Община                                                                                                  

       13. Делба на имот с № 074005 находящ се в местност „Юг ардъ“ в землището на 
с. Острово. 
                                                                                       Докл.: А.Велиев – Кмет на Община            

       14. Изменение и допълнение на Решение № 151 по Протокол №19/06.03.2009г. 
на Общинския съвет  гр. Завет 

                                                                                  Докл.: А.Велиев – Кмет на Община            
            15. Предоставяне на ползване на движими вещи собственост на община Завет за 
нуждите на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Завет и ОУ „Христо Ботев“ – с. 
Веселец.                                                                        
                                                                                      Докл.: А.Велиев – Кмет на Община  

16. Актуализиране на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. и 
бюджета на Община Завет за 2017 година. 

                                                                          Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

            17. Разни. 
 
 
 
   
ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет гр.  Завет 
 
 
 


