
 
 
 

 
 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 

31.03.2021 г. 
(сряда) от 15.00 часа в заседателната зала на Община Завет, при следния 

 
Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 

 
1. Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. – етап 1 

на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община 
Завет; 
 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за 
условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за 
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
община Завет; 

   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
3. Одобряване на Годишен доклад за 2020 г. по Общински план за развитие на 

Община Завет за периода 2014-2020 г.; 
Докл.: А.Велиев–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 2020 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 2020 година; 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
6.  Актуализация на план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на 

услугите по  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 
инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и 
инсталации и  поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места в община Завет за 2021 г.;  

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
7. Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2021 г.; 
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 8. Безвъзмездно прехвърляне на собствеността на имот – частна държавна 
собственост от държавата на Община Завет; 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
9. Придобиване на собственост от Община Завет върху поземлени имоти с 

идентификатори 30065.29.15 и 30065.29.8, находящи се в землището на гр. Завет; 



Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
10. Продажба на земеделски земи от ОПФ, находящи в землището на гр. Завет и 

с. Иван Шишманово; 
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

11. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Диабет - Завет“ – гр. 
Завет, върху имот частна – общинска собственост, находящ се в гр. Завет, ул. 
„Лудогорие“ № 19А.; 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
12. Продажба на движими вещи – частна общинска собственост; 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
13. Издаване на запис на заповед от Община Завет в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаваща авансово плащане  за 2021 г. по проект № 19-19-2-01-11/ 28.09.2020 г. по 
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 
развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г. на Сдружение „Местна инициативна група Завет – 
Кубрат“, съгласно Заповед за одобрение на финансова помощ № РД ……/…..2021 г. на 
заместник-министъра на земеделието,  храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-
2020 г.  

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

 
 
 
ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет гр.  Завет 
 


