
                                                                                                             
 
 
 

    
 

П  О  К  А  Н   А 
 

На 29.06.2020 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. Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за 
средства от Европейския съюз на Община Завет за 2019 г. 

  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

2.  Актуализирано разпределение на променения бюджет към 31.03.2020г., под 

формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета и 

актуализираното разпределение на разчетите за сметките за средства от Европейския 

съюз на община Завет към 31.03.2020г. 

                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

3.  Актуализиране на бюджета, разчета за финансиране на капиталови разходи на 
община Завет за 2020 година и план-сметката 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 2020 г. 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

4. Приемане на Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на 
спортни обекти - общинска собственост на територията на Община Завет. 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

         5. Кандидатстване на Община Завет с проектно предложение  „Подобряване на 
визията и функционалността съгласно съвременните изисквания на общинска 
социална инфраструктура чрез „Реконструкция на сградата на Домашен социален 
патронаж гр. Завет“, по процедура чрез подбор на проектни предложения № 
BG06RDNP001 – 19.300 по подмярка  7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията 
за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат по Програма за развитие на селските райони 2014-
2020 (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони.     
                Докл.:А.Велиев–Кмет на Община 
 
            6.   Издаване на запис на заповед от Община Завет в полза на ДФ „Земеделие”, 
обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0038-C01 от 
14.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският 



земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект „Реконструкция и 
рехабилитация на улици в населени места на община Завет“, сключен между 
Община Завет и ДФ „Земеделие”. 

Докл.:Е.Бахар–Зам.-кмет на Община 
          
7. Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Завет 

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

                                                                                          Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 
 
9. Разни. 
 

ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет гр.  Завет 
 


