
 
 
 

 
                      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 10.09. 2020 г.  
(четвъртък) от 16.00 часа в заседателната зала на Община Завет, при следния 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 
 

1. 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 

2. Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Завет за учебната 

2020/2021 година. 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

3. Учредяване на право на ползване на недвижими имоти – публична общинска 
собственост в землището на гр. Завет за устройване на пчелин с над 10 пчелни 
семейства. 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

4. Изменение и допълнение на Решение № 93 по Протокол № 9 от 05.08.2020 г.

              Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

5. Прекратяване на съсобственост между физическо лице и община Завет. 
Докл.:А.Велиев–Кмет на Община 

6.  Разпореждане с недвижим имот - частна общинска собственост в гр. Завет. 
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

7. Разпореждане с недвижим имот, собственост на община Завет в с. Брестовене. 
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

8. Даване на съгласие за учредяване на право на прокарване за строеж „Външно 
ел. захранване на съществуваща приемо – предавателна станция за глас и/или данни на 
БТК ЕАД №VN4668, находяща се в поземлен имот с идентификатор 06481.42.1 по КК 
на с. Брестовене, община Завет“. 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
9. Даване на съгласие за преминаване през имоти публична общинска 

собственост и разрешаване изработването на Проект за Подробен устройствен план – 
Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект „Изграждане на 
кабелна захранваща линия НН 1 кV за нуждите на стационарна контролна единица 
АУЗПТ/СКТ №1049 на ПЪТ II -23 „Завет-Брестовене“ км 61+910, част от електронна 
система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база 
изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална 
маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима 
максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка). 



Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
10. Свикване на Общо събрание на съдружниците на «В и К» ООД  гр. Исперих 

на 16.09.2020 г. 
Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 
 

11. Отделяне на община Завет от  обособена територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване – Дунав„ ЕООД гр. Разград. 

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

 
 

 
ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет гр.  Завет 


