
 

 

 

 

 
 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 

12.01.2023 г. 
(четвъртък) от 15.00 часа в заседателната зала на Община Завет, при следния 

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 

 

1. Одобряване 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 2023 г.; 

 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

2. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление по видове и категории обекти през 2022 година; 

  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

3. Приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост при Община Завет за 2023 г.; 

 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

4. Застраховане на имоти – частна общинска собственост; 

 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

5. Предоставяне на временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер на 

15 000 (петнадесет хиляди) лв. на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат”; 

 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

6. Издаване на запис на заповед от община Завет в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаваща авансово плащане за 2023 г. на Сдружение „Местна инициативна група 

Завет - Кубрат“, по реда на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. 

за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за 

ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.; 

  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

7. Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на Общото 

събрание на съдружниците на «В и К» ООД  гр. Исперих на 25.01.2023 г.; 

  Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 

8. Кандидатстване на Община Завет с проектно предложение по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 



„Укрепване на общинския капацитет”, финансирана по Програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2021-2027; 

   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

9. Кандидатстване на Община Завет с проектно предложение  по  процедура чрез 

подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-

2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.; 

   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 10. Разни. 

 

 

 

 

 

ЕРСИН  ИСМАИЛ 

Председател на Общинския съвет гр.  Завет 

 


