
 
 

 

                         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 
18.12.2017 г. (понеделник) от 16.00 часа  в заседателната зала  на  Община Завет, при  
 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 
 

      1. Предоставяне  за ползване на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за 
ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното 
землище за стопанската 2017/2018 година. 

                                                                       Докл.: E.Бахар –Зам.-кмет на Община          
           2. Одобряване 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 2018г.  
                                                                                   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
          3. Утвърждаване на проекти за обединение на имоти собственост на община Завет 
в землищата на гр. Завет, с. Брестовене, с. Прелез, с. Веселец и с. Сушево. 
                                                                                   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община     

      4. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелен 
обект – магазин № 2 в гр. Завет ул. „Освобождение“ № 95-97. 
                                                                                   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
           5. Промяна на начина на трайно ползване на имоти – публична общинска 
собственост в землището на с. Сушево.  

                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община                                                                                                               
           6. Определяне представител на Община Завет за участие в Областна  комисия  
за  изработване на областна  здравна  карта 
                                                                                    Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС  
           7. Предоставяне на  еднократни  парични  помощи. 

                                                                         Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС 
           8. Актуализиране на бюджета и план-сметката за необходимите разходи за 
предоставяне на услугите по осигуряване на съдове за битови отпадъци, събиране и 
транспортиране на битови отпадъци, експлоатация на депа за битови отпадъци и 
поддържане чистотата на местата за обществено ползване на територията на Община 
Завет за 2017 година. 
                                                                                     Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   

9. Промяна на начина на трайно ползване на имоти – частна общинска 
собственост в землищата на с. Брестовене и с. Прелез. 



                                                                                    Докл.: А.Велиев–Кмет на Община                                                                                                                                             
          10. Инфраструктурни обекти. 
                                                                                            Докл.: А.Велиев–Кмет на Община                                                                                                

     11. Разни. 
 

 
 
   
ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет гр.  Завет 
 
 
 


