
 
 
 
 
 

 
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 31. 01. 2020 г.  
       (петък) 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. Приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2020 г.

         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
3.  Годишен план за развитие на младежката дейност за 2020 г. 
          Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
4. Утвърждаване на формула за финансиране на „делегирани бюджети“в 

системата на образование в Община Завет за бюджетната 2020 г.                                                              
   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

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

6.   Определяне на представител от Общински съвет – Завет в Областния  
съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на област Разград. 

   Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС 
            7. Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ 
празно дворно място с площ 1310 кв.м. в с. Острово, ул. „Марица“ № 9, чрез публичен 
търг с явно наддаване за срок от 5 години.  

                                                                           Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 8. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 
управление по видове и категории обекти през 2019 година. 

                 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

9. Приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост при Община Завет за 2020 г.  

                                                                            Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
10. Отчет на план-сметката за разходите на Общинско предприятие „Социално 

предприятие за озеленяване и благоустройство в община Завет“ за 2019 г.   
              Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 



11. План-сметка за разходите на Общинско предприятие „Социално предприятие 
за озеленяване и благоустройство в община Завет за 2020 г. 

              Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
12. Отчет на актуализираната план-сметка за необходимите разходи за 

предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на 
битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за 
обществено ползване на територията на община Завет за 2019 г. 

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

13. Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на 
услугите по  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 
инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и 
инсталации и  поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места в община Завет за 2020 г.  

                                                                              Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
14. Съгласие за приемане на безвъзмездно дарение на поземлен имот в село 
Острово. 

                                                                                          Докл.: арх.Д.Татар–Зам.-кмет  
 15. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за 
определяне размера на местните данъци на територията на община Завет. 
  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 16. Програма за лятна  студентска бригада  в община Завет - 2020 година.   
                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  

17. Определяне на имоти от общинския поземлен фонд, с начин на трайно 
ползване (НТП) – пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по реда на чл. 37и 
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 
2020/2021 г. и одобряване на годишен план за паша. 
                                                                                           Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 18.   ББююдджжеетт  ннаа  ООббщщииннаа  ЗЗааввеетт  ззаа  22002200  гг..  

                                                                                           Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
19.  Застраховане на имоти – частна общинска собственост.  
                    Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 20. Предоставяне на еднократни парични помощи. 
                                                                                          Докл.: Е.Исмаил – Председател                                                          

21. Разни. 
                                                                                                      

                                                                                             
 
 
                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ:  Ерсин Исмаил 


