
 
 

 

                         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 

12.07.2018 г. (четвъртък) от 16.00 часа  в заседателната зала  на  Община Завет, при  
 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 
 

          1. Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за 
средства от  Европейския съюз на  Община Завет за 2017 г. 

                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  
             2. Отчет  за  направените  разходи за командировки от Кмета на Община Завет                         
и  Председателя  на  Общинския съвет  гр. Завет. 

                                                                               Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
           3. Определяне на допълнително възнаграждение  за  постигнати резултати. на       
кметовете на кметства в община Завет. 

                                                                               Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
              4. Определяне на допълнително възнаграждение  за  постигнати резултати  на 
Кмета на Община Завет.  

                                                                                        Докл.:Е.Исмаил- Председател ОбС 
     5. Кандидатстване на Община Завет с проектно предложение „Обзавеждане на 
общинска образователна инфраструктура - Детска градина „Слънчо“ гр.Завет, 
Детска градина „Червената шапчица“ с.Брестовене  и Детска градина „Радост“ 
с.Острово“, по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.030, МИГ Завет-Кубрат, по мярка 
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата 
в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 
2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони. 

        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община         

                6. Вземане на решение за  провеждане на изнесено заседание на Общинския 
съвет гр. Завет. 
                                                                                                   Докл.:Е.Исмаил- Председател ОбС 

             7. Предоставяне на еднократни парични помощи. 
                                                                                        Докл.:Е.Исмаил- Председател ОбС 

             8. Приемане на Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за 
корупция  и  конфликт на интереси до Постоянната комисия по чл. 72, ал. 2, т. 3 от 
ЗПКОНПИ  при  Общинския съвет гр. Завет. 

                                                                                        Докл.:Е.Исмаил- Председател ОбС 



                9. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Завет, ул. „Тракия“ № 1 за срок от 5 години 
                                                                                     Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

               10. План-сметка на разходите за организирането и провеждането на селищния празник 
на град Завет за 2018 година. 

                                                                                            Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  
  11. Актуализиране на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. 

и бюджета на Община Завет за 2018 година. 
                                                                                            Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
               12. Разни. 

 
   
   
ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет гр.  Завет 
 
 
 


