
 
 

 

                         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 
23.05.2018 г. (сряда) от 16.00 часа  в заседателната зала  на  Община Завет, при  
 

 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 
 

        1. Информация за текущото изпълнение на Бюджета и на сметките за средства от 
Европейския съюз (СЕС) и просрочените вземания и задължения на Община Завет към 
31.03.2018 г. 
                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
         2. Приемане  на  Правилник за изменение и допълнение на правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет Завет, неговите комисии и 
взаимодействието  му  с  общинската администрация. 

                                                                                           Докл.:Е.Исмаил- Председател ОбС 
 

3. Отчет за  направените  разходи за командировки от Кмета на Община Завет и  
Председателя  на  Общинския  съвет  гр. Завет. 

                                                                               Докл.:А.Велиев–Кмет на Община 
         4. Предложение за предоставяне под наем на  маломерни имоти – частна 
общинска собственост за срок от една стопанска година, находящи се в землищата на 
Община Завет. 
                                                                                        Докл.:Д.Татар–Зам.-кмет на Община 
         5. Отмяна на Решение № 322 на Общинския съвет гр. Завет, прието по Протокол 
№ 29 от 26.04.2018 г. 
                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
         6. Кандидатстване на Община Завет с проект „Повишаване качеството на 
живот и създаване на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция и 
рехабилитация на улици в населените места на територията на община Завет” 
по процедура чрез подбор – улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация 
на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежности към тях” 
по  Подмярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малки по мащаби инфраструктура  от Програмата за развитие на 
селските райони    за периода 2014-2020 година. 
                                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
          7. Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на заседание на  
Общото събрание на „ВиК” ООД  гр. Исперих  на 30.05.2018г.  

                                                                                          Докл.:Е.Исмаил- Председател ОбС 



          8. Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на заседание на  
Общото събрание на акционерите  на МБАЛ „Св.Иван Рилски - Разград” АД  на 
14.06.2018г.  

                                                                            Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  
 
 
 

  9. Приемане на Наредба № 20 за общинския дълг и провеждане на 
обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Завет.  

                                                                               Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  
               10. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за 
условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за 
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Завет. 

                                                                                      Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  
                11. Сключване на окончателен договор с „МАКЛЕР КОМЕРС” ЕООД за 
покупко-продажба на имот – частна общинска собственост в с. Брестовене. 

                                                                                      Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  
                12. Даване на съгласие за отчуждаване на недвижим имот, намиращ се в с. 
Прелез, общ. Завет. 

                                                                                      Докл.: А.Велиев–Кмет на Община    
           13. Приемане на  План за действие на община Завет в изпълнение на  

областната стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход 2018-
2020 г. 

                                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община    
           14. Разработване на проектно предложение по схема BG05M90P001-2.018 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за 
подобряване достъпа до образование” – Компонент 1. 

                                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община    
                15.   Вземане на решение за издаване на Запис на заповед по Административен 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, за проект „Развитие на социалното 
предприемачество в община Завет“. 

                                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община    
                                                                                        
         

                    16. Разни. 
 
   
   
ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет гр.  Завет 
 
 
 


