
 
 
 

 
 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 

26.07.2021 г. 
(понеделник) от 15.00 часа в заседателната зала на Община Завет, при следния 

 
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 
 
 1. Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за 
средства от Европейския съюз на Община Завет за 2020 г.; 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
2. Отчет за  направените  разходи за командировки от Кмета на Община Завет  

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

3. Одобряване на 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 
4. Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на заседание на  

Общото събрание на акционерите  на МБАЛ   „Св. Иван Рилски - Разград” АД  на 
29.07.2021 г.; 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  
5. Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на извънредното 

заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К” на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград на 03.08.2021г.; 

         Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 
6. Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги (патронажна грижа) и 

приемане на Вътрешни правила за предоставяне на услугата  във връзка с изпълнение 
на проект № ВG05M9OP001-6.002-0170  “Патронажна грижа+ в община Завет”; 

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

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



8. Изменение на кадастралните граници на поземлени имоти – публична 
общинска собственост. 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
9. Промяна на вида на собственост на общински имот и отдаването му без търг 

или конкурс на „Български пощи“ ЕАД за срок от 5 години.   
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

 10. Разни. 
 
 
 
ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет гр.  Завет 
 


