
 
 

 

                         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 
26.01.2018 г. (петък) от 16.00 часа  в заседателната зала  на  Община Завет, при  
 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 
 

1. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 
управление по видове и категории обекти през 2017 година. 
                                                                                        Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

  2. Утвърждаване на  формула за финансиране на "делегирани бюджети" в 
системата на образование в Община Завет за бюджетната 2018 година. 

                                                                             Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
3.  Годишен план за развитие на младежката дейност за 2018 година. 

                                                                                       Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
4. Приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2018г.                
                                                                            Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   

            5. Програма  за  лятна  студентска бригада  в община Завет - 2018 година    
                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община                                                                                            

6. Приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост при Община Завет за 2018 г.  

                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

            7. 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 

                                   8. Даване на писмено съгласие на „ВиК” ООД  гр. Исперих за вземане на 
решение във връзка с  избор на застрахователна компания за сключване на договор за 
задължителна застраховка  „Гражданска отговорност”, свързана с притежанието и 
ползването на моторни превозни средства (МПС) през 2018 г. 
                                                                                       Докл.: Е.Исмаил – Преседател ОбС 

9. Приемане  на отчет  на план – сметка  за разходите по Дейност 623 „Чистота”  
по видове дейности и елементи за всички населени места в Община Завет за 2017г. 
                                                                                       Докл.:Е.Бахар– Зам.-кмет на Община 

10. 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 2018 г.  



                                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

            11. Приемане бюджета на  община Завет за 2018 година. 
                                                                              Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   

            
            12. Застраховане  на имоти  - частна общинска собственост. 
                                                                                  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община                                                                                        

13. Издаване на запис на заповед от община Завет в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане за 2018 г. за Сдружение 
„Местна инициативна група Завет - Кубрат“ съгласно чл. 7, ал. 4, 5, 6, 7 и ал. 8 от 
Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за 
популяризиране на стратегия за ВОМР“ от МЗХГ на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 
                                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
            14. Вземане на решение за предоставяне на безлихвен заем на СНЦ „МИГ Завет-
Кубрат” в размер на 15 000(петнадесет хиляди) лева за изпълнение на Стратегия на 
водено от общностите местно развитие на територията на действие на  МИГ „Завет-
Кубрат”. 
                                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
            15. Определяне  размера на трудовите възнаграждения на кметове на кметства от 
община Завет 

                                                                             Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
   16.  Определяне  размера на трудовото възнаграждение на Кмета на община 
Завет. 

                                                                             Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС   
  17. Отдаване под наем на част от имот –публична общинска собственост в с. 

Острово на основния  пощенски оператор за срок от 3 години. 
                                                                             Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
  18. Определяне на имоти от общинския поземлен фонд, с начин на трайно 

ползване (НТП) – пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по реда на чл. 37и 
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 
2018/2019 г. и одобряване на годишен план за паша. 

                                                                            Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
            19. Разни. 

 
   
   
ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет гр.  Завет 
 
 
 


