
                                                                                                             
 
 
 

    
 

П  О  К  А  Н   А 
 

На 24.02.2020 година (понеделник) от 16.00 часа в заседателната зала на 
Община Завет на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА ще се проведе заседание на 
Общинския съвет гр. Завет при следния 
  
      Д Н Е В Е Н     Р Е Д : 
 

1. Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на редовното  
заседание на  Общото събрание на „Асоциация по В и К” на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД гр. Разград на 27.02.2020г.  

             Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС 
2. Приемане на  Стратегия  за управление на общинската собственост на община 

Завет за периода 2019-2023 година.  
                                                                                    Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

3. Приемане на прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни 
приходи и на разходите за местни дейности на Община Завет    
                                                             Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

4. Провеждане на  редовно Общо събрание на Сдружение «Местна инициативна 
група Завет-Кубрат». 

             Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС 
            5. Издаване на запис на заповед от Община Завет в полза на ДФ „Земеделие”, 
обезпечаваща авансово плащане по проект № 19-19-2-01-11/ 24.09.2019 г. по подмярка 
19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 
развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. на Сдружение „Местна 
инициативна група Завет – Кубрат“, съгласно Заповед за одобрение на финансова 
помощ № РД ……/…..2020 г. на заместник-министъра на земеделието,  храните и горите 
и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г.  
                                                                                   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
            6.   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 
         7. Актуализиране състава на  постоянните комисии  на  Общинския  съвет  гр. 
Завет. 

             Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС 
  8. Приемане на Дългосрочна програма на Община Завет за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019 – 2029 година. 

                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 9. Приемане на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на 
чистотата на територията на община Завет           
                                                                          Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
  

10. Трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 

2020 г. в трансфер за финансиране на разходите на общината за извършване на 

неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа; Актуализиране на 



бюджета, разчета за финансиране на капиталови разходи на община Завет за 2020 

година. 

                                                                                    Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
11. Промяна в транспортната схема и разписанията на автобусните линии на 

Община Завет и провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз на 
пътници по утвърдени маршрутни разписания, обособени в самостоятелни линии и 
пакети от общинската, областната и републиканската транспортни схеми в 
съответствие със Закона за обществените поръчки. 

                                                                                 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
12. Разни. 
 
 
 

ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет гр.  Завет 
 


