
 
 
 
 
 

 
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 29.04. 2020 г.  
       (сряда) от 16.00 часа  в заседателната зала  на  Община Завет,  при следния 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 
 

1. Одобряване на Годишен доклад за 2019 г. по Плана за развитие на Община 
Завет за периода  2014-2020 г.    

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

2. Отдаване под наем за срок от 5 стопански години на земеделски земи от ОПФ, 
находящи се в землището на с. Брестовене, чрез публичен търг с явно наддаване.                                                                                    

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

3. Увеличаване на наемните цени на имоти общинска собственост отдадени под 
наем по Наредба № 2 на Общински съвет – гр. Завет за календарната 2020 година.  

Докл.: Арх. Денис Татар-Зам.-кмет на    
Община 
 

4. Приемане на годишен отчет за изпълнение на дейностите по „Програма за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Завет“ 
за 2019 г.              

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

            5. Приемане на годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на 
околната среда“ и „Програма за управление на отпадъците“ за 2019 г.                                                                                   

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

            6.   Отчет за направените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и 
Председателя на Общинския съвет гр. Завет. 
                                                                      Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
          7. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 година.              

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
  



8. Определяне размер на разходите на общинския съветник във връзка с 
дейността му за 2020 година. 

                                                                       Докл.: Е.Исмаил–Председател ОбС 
  
            9. Актуализиране състава на Постоянната комисия по чл. 72, ал.2, т.3 от 
ЗПКОНПИ към ОбС Завет.                                                                           

Докл.: Е.Исмаил–Председател ОбС 
  

10. Изграждане трета клетка на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци за 
общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“. 

                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
11. Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Завет 

за 2021 г. 
                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
12. Изменение и допълнение на Решение № 52 по Протокол № 5 от 24.02.2020 

г. на Общински съвет – гр. Завет. 
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

 13. Приемане на мерки за облекчаване на бизнеса и гражданите за справяне с 
 икономическите последици, вследствие на извънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и усложнената епидемиологична 
обстановка на територията на община Завет. 

 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
14. Предоставяне на еднократни парични помощи. 

Докл.: Е.Исмаил–Председател ОбС 
 

15. Отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост в с. 
Веселец, за срок от 5 години. 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

 
16. Разни. 

 
 

ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет гр.  Завет 
 


