
 

 

 

 
 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 

08.09.2021 г. 

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

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 

 

 1. Текущо изпълнение  на  Бюджета, на сметките за средства от Европейския 

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

Община Завет към 30.06.2021 г.; 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

2. Актуализирано разпределение на променения бюджет към 30.06.2021г., 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 30.06.2021г.; 

  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

3. Трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 

2021 г. в трансфер за финансиране на разходите на общината за извършване на 

неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа;  Актуализиране на 

бюджета и разчета за финансиране на капиталови разходи на община Завет за 2021 

година;  

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

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

2021/2022 година; 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  

5. Даване на съгласие за формиране на изнесена група към Детска градина 

„Слънчо”- гр. Завет, в село Прелез за учебната 2021/2022 година; 

   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

6. Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Завет; 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

7. Преразглеждане на решение № 207 по Протокол  № 21 от 26.07.2021 година на 

Общински съвет гр. Завет; 

 Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 

8. Учредяване на право на ползване върху 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 



9. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна 

общинска собственост, находящ се в с. Острово; 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

10. Свикване на Общо събрание на съдружниците на «В и К» ООД  гр. Исперих 

на 29.09.2021 г.; 

 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 

 


