
 
 

 

                         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 
22.02.2018 г. (четвъртък) от 16.00 часа  в заседателната зала  на  Община Завет, при  
 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 
 

1. Отчет за работата на Общинския съвет гр. Завет и неговите  комисии  и 
изпълнение решенията на  съвета, приети през периода  януари  – декември   2017 
година. 
                                                                                         Докл.: Е.Исмаил – Преседател ОбС 
            2. Провеждане на редовно Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна  
група Завет – Кубрат“. 
                                                                                        Докл.: Е.Исмаил – Преседател ОбС 

  3. Предоставяне на еднократни парични помощи. 
                                                                              Докл.: Е.Исмаил – Преседател ОбС   

  4. 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 06.03.2018г.  

                                                                                               Докл.: Е.Исмаил – Преседател ОбС                
            5.  Изменение и допълнение на Решение №301 по Протокол № 26 от 26.01.2018 
г. на  Общинския съвет гр. Завет. 
                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община                  

6. Промяна на начина на трайно ползване на имоти – публична общинска 
собственост в землището на с. Сушево и с. Острово. 

                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

            7. Промяна на вида на собствеността на имот от публична общинска 
собственост за имот в частна общинска собственост и разпореждане с общинска 
собственост в с. Брестовене. 
                                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

8. Издаване на запис на заповед от Община Завет в полза на ДФ „Земеделие”, 
обезпечаваща авансово плащане по проект № 19-19-2-01-11/ 02.10.2017 г. по подмярка 
19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 
развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. на Сдружение „Местна 
инициативна група Завет – Кубрат“, съгласно Заповед за одобрение на финансова 



помощ № РД 09-114/ 14.02.2018 г. на заместник-министъра на земеделието,  храните и 
горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г.  

                                                                                Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

9. Приемане на годишен отчет за изпълнение на дейностите по „Програма за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Завет” 
за 2017г. 
                                                                                     Докл.: А.Велиев–Кмет на Община                          

10. Приемане на годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на 
околната среда” и „Програма за управление на отпадъците” за 2017 година. 

                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
         11. Одобряване на Годишен доклад за 2017 г. по Плана за развитие на Община 
Завет за периода 2014-2020 г. 

                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

         12. Разни. 

 
   
   
ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет гр.  Завет 
 
 
 


