
 
 
 

 
 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 

22.10. 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. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник. 

  Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС 
2. Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. – етап 2 

на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община 
Завет. 

    Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
3. Предоставяне на заем за послужване на Български червен кръст – Областен 

съвет Разград, като неотделима част от сдружение Български червен кръст (БЧК). 
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

4. 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 
5. Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелен 

обект – магазин № 3 в гр. Завет ул. „Освобождение“ № 95-97. 
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

6. Приемане на решение за безвъзмездното прехвърляне на собствеността на 
имот –общинска собственост (язовирна стена) на държавата. 

   Докл.:А.Велиев–Кмет на Община 
 7. Безвъзмездно прехвърляне на собствеността на имот – частна държавна 
собственост от държавата на Община Завет. 

    Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
8. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по 

В и К” на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване –Дунав” ЕООД гр. 
Разград на 27.10.2020 г.  

     Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 
9. Отчет за направените разходи за командировки от Кмета на Община Завет  

и Председателя на Общинския съвет  гр. Завет. 
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

10 Приемане  на  Правилник за изменение и допълнение на правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет Завет, неговите комисии и 
взаимодействието  му  с  общинската администрация. 

Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 
 



11. Предоставяне на еднократни парични помощи. 
Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 

12. Разни. 
 

 
 
ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет гр.  Завет 


