
 
 

 

                         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 
18.10.2017 г. (петък) от 16.00 часа  в заседателната зала  на  Община Завет, при  

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 
 

            1. Даване на съгласие СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ да  изтегли  банков кредит от 
Първа Инвестиционна Банка АД, клон Разград,  за текущи разходи и популяризиране 
на Стратегия за Водено от общностите местно развитие.  
                                                                              Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

2. Кандидатстване с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.010 
„Развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014 - 2020 г. 
                                                                              Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
            3. Обединяване на имоти собственост на община Завет в землищата на гр. Завет, 
с. Брестовене, с. Прелез, с. Сушево и с. Веселец. 
                                                                              Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
          4. Отдаване под наем за срок от 5 стопански години на имот с № 011001, 
находящ се в землището на с. Сушево, чрез публичен търг с явно наддаване.  
                                                                              Докл.: А.Велиев–Кмет на Община                                               

  5.  Разпореждане с имоти  частна общинска собственост в с. Сушево. 
                                                                  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община                                                                                                 

       6. Утвърждаване на проект за самоделба на имот с № 074005, находящ се в 
землището на с. Острово. 
                                                                              Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

       7. Промяна на вида на собствеността на имоти от публична общинска 
собственост за имоти  в частна общинска собственост. 

                                                                         Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
       8.  Учредяване на безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Надежда“, върху 

имот частна – общинска собственост, находящ се в гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19А. 
                                                                         Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

9. Определяне на допълнително възнаграждение  за  постигнати резултати. на     
кметовете на кметства в община Завет.   

                                                                          Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
    10.   Определяне на допълнително възнаграждение  за  постигнати резултати  на Кмета на 

Община Завет.  
                                                                          Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС 

         11. Актуализация на план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на 
услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в 



депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на 
територията на община Завет за 2017 г.  

                                                                           Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
 
12. Промяна на ПУП в с. Брестовене. 
13. Разни. 

 
 
   
ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет гр.  Завет 
 
 
 


