
 
 

 

                         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 
17.11.2017 г. (петък) от 16.00 часа  в заседателната зала  на  Община Завет, при  
 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 
 

                        1. 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 04.12.2017г.  

                                                                              Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС 
2. Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия 

от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Завет за 2017 - 2020 
година. 

                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
            3. Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените 
кучета на територията на Община Завет 2017 – 2020 г. 
                                                                                  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
          4. Отчет за  направените  разходи за командировки от Кмета на Община Завет и  
Председателя  на  Общинския съвет  гр. Завет 
                                                                                  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община                                                                                                                                  

  5. 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                                                    
       6. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез 

публичен търг с явно наддаване за срок от 10 години.  
                                                                              Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

            7. Предоставяне на  еднократни парични  помощи. 

                                                                          Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС 
   8.  Отмяна на Решение № 263/18.10.2017 г. на  Общинския съвет  гр. Завет и приемане 

на становище във връзка със  закриване на Противопожарен участък Завет. 
                                                                          Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС    
   9.  Информация за текущото изпълнение  на  Бюджета и на сметките за средства 

от Европейския съюз (СЕС) и просрочените вземания и задължения на Община Завет 
към 30.09.2017 г.                                                       

                                                                           Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
          10. Приемане на Наредба  за  насърчаване на инвестициите с общинско значение 
в  община Завет. 

                                                                               Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 



     11. Изменение бюджета на Община Завет за 2017 година. 
                                                                               Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
     12. Разни. 
 

 
 
   
ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет гр.  Завет 
 
 
 


