
 
 

 

                         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 

   18.06.2019 г. (вторник) 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 2018 г. 
                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
           2. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на 
децата и учениците  в община  Завет  2019 – 2020  година. 
                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
            3. Приемане на годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа на 
личностното развитие в община  Завет 2019 година. 
                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
            4. Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциация по 
ВиК на обособена територия, обслужвана от «Водоснабдяване – Дунав» ЕООД, гр. 
Разград. 

                                                                          Докл.: E. Исмаил-Председател ОбС          
             5. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели от община Завет 
при Районен съд-Кубрат, определяне на правила за нейното провеждане и създаване на  
комисия за изготвяне на предложение за съдебни  заседатели 
                                                                                    Докл.: E.Исмаил-Председател ОбС 
           6.  Актуализиране бюджета на  община Завет за 2019 година. 
                                                                         Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

     7.Изменени  и допълнение на Годишната програма за  управление и 
разпореждане с имоти - общинската собственост  при Община Завет за 2019 г..  

                                                                             Докл.: А.Велиев – Кмет на Община  
     8. Разпореждане с  недвижими имоти, собственост на Община Завет в с. Прелез. 
                                                                             Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
     9.  Разпореждане с  недвижим имот, собственост на Община Завет в гр. Завет. 
                                                                             Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

           10. Отдаване под наем на имот с № 060002 в землището на с. Прелез чрез 
публичен търг с явно наддаване за срок от 10 години. 

                                                                             Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
      11. Промяна на вида на собствеността на имоти от частна общинска собственост  

в публична общинска собственост. 
                                                                              Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 



           12. Предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от общински 
недвижим имот – публична общинска собственост. 

                                                                              Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
         13.  Отмяна на Наредба № 15 на Общинския съвет гр. Завет за условията и реда за 
установяване жилищните нужди на  граждани, настаняване под наем и продажба на 
общински жилища. 
                                                                                   Докл.: E.Исмаил-Председател ОбС 
         14. Провеждане на  Общо събрание на съдружниците на «ВиК» ООД гр. Исперих. 

                                                                          Докл.: E. Исмаил-Председател ОбС   
         15. Предоставяне на временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер на 
15 000 (петнадесет хиляди лева) лв. на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат”. 

                                                                             Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
         16. Приемане на Декларация на Общинския съвет гр. Завет  за несъгласие  с 
бездействието на изпълнителната  власт в лицето на Агенция пътна инфраструктура по 
отношение на Републикански път ІІІ-4902 ( Просторно-Побит камък-Завет-Веселец) 

                                                               Докл.: E.Исмаил-Председател ОбС 
          17. Изменение и допълнение на Решение № 344 по Протокол № 30 от 23.05.2018 
год. 

                                                                             Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
18.  Приемане на План за защита при бедствия на община Завет. 
                                                              Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

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


