
 
 
 

 
                      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 05.08. 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. Текущото изпълнение на Бюджета, на сметките за средства от Европейския 

съюз (СЕС), на просрочените вземания и задължения и капиталовите разходи на 

Община Завет към 30.06.2020 г.  

  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

2. Актуализирано разпределение на променения бюджет към 30.06.2020г., 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 30.06.2020 г. 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

3. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2020 г. 

Докл.:А.Велиев–Кмет на Община 

 4. Възстановяване право на собственост с равностойни земеделски имоти от 
общинския поземлен фонд на наследниците на Исуф Хасанов Чираков по реда на 
§27,ал.1, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.; доп., бр. 61 от 2016 г., в 
сила от 05.08.2016 г.).    
 Докл.:А.Велиев–Кмет на Община 
 5. Възстановяване право на собственост с равностойни земеделски имоти от 
общинския поземлен фонд на наследниците на Махмуд Исуф Хасан по реда на §27,ал.1, 
ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.; доп., бр. 61 от 2016 г., в сила от 
05.08.2016 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. Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на 

кметовете на кметства в община Завет.   
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

8. Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на 
Кмета на Община Завет.               

Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 



9. Разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за 
застрояване на ПИ № 06481.57.48 по КК и КР на с. Брестовене. 

Докл.:А.Велиев–Кмет на Община        
10. Разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване на ПИ № 06481.80.293 по КК и КР на с. Брестовене.   
 Докл.:А.Велиев–Кмет на Община 

 
11. Даване на съгласие за изграждане на обект: „Подобряване на проводимостта 

на Воден обект – Дере, местен водослив, поречие Дунавски Добруджански реки с 
начало землището на село Брестовене, община Завет и преминаващ в землището на 
Община Кубрат. 

                                                                             Докл.:А.Велиев–Кмет на Община 
 12. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Завет. 
 Докл.:А.Велиев–Кмет на Община 
 13. Приемане на решение за промяна Начина на трайно ползване на имот частна 
общинска собственост, обявяването му за публична общинска собственост и 
безвъзмездното прехвърляне на собствеността на държавата. 
 Докл.:А.Велиев–Кмет на Община 

 14. Даване на съгласие за формиране на изнесена група към Детска градина 
„Слънчо”- гр. Завет, в село Прелез за учебната 2020/2021 голина. 

 Докл.:А.Велиев–Кмет на Община 
15. Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за 

отглеждане на селскостопански животни на територията на община Завет. 
 Докл.:А.Велиев–Кмет на Община 

 
16. Разни. 
 

 
ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет гр.  Завет 


