
 
 
 
 
 

 
П О К А Н А 

 
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 16.12. 2019 г.  
       (понеделник) от 16.00 часа  в заседателната зала  на  Община Завет,  при следния 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 
 

1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник. 
  Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС 

 
 2. Определяне представител  на  Общинския съвет  Завет в Асоциацията на 
председателите на общински съвети в Република България.    
          Докл.: E. Исмаил-Председател ОбС 

3. Създаване на постоянни комисии към Общинския съвет и избиране на техните 
членове.   

          Докл.: E. Исмаил-Председател ОбС 
 
4. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет гр. 

Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  
           Докл.: E. Исмаил-Председател ОбС 

 
            5. Определяне членовете на Председателския  съвет при Общинския съвет Завет. 
                                                                                      Докл.: E. Исмаил-Председател ОбС 

 
6. Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на  

извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К” на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД гр. Разград на 19.12.2019г.  
 Докл.: E. Исмаил-Председател ОбС
  

7. Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. 

                                                                      Докл.: E. Исмаил-Председател ОбС 
  

 8. Определяне на представители на Община Завет в Сдружение “Толерантност” 
гр.София. 

      Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 



9. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Завет с проектно 
предложение за финансиране по Проект "Красива България" на Министерството на 
труда и социалната политика (МТСП) по мярка М01 „Подобряване на обществената 
среда в населените места” и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на 
Община Завет. 

       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

10. Актуализация на бюджета по приходната и разходната част и актуализиране 
разчета за финансиране на капиталови разходи на община Завет за 2019 г. 

        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
11. Предоставяне за ползване на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за 

ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище за 
стопанската 2019/2020 г. 

    Докл.: Е.Бахар–Зам.-кмет на Община 
 

12. Разни. 
 

 
 

ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет гр.  Завет 
 


