
 

 

 

 
 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 

29.11.2021 г. 
(понеделник) от 15.00 часа в заседателната зала на Община Завет, при следния 

 

 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 

 

 1. Актуализиране на бюджета и разчета за финансиране на капиталови разходи 

на община Завет за 2021 година; 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

2. Предоставяне на активи собственост на Община Завет, за управление и 

стопанисване на Общинско предприятие „Воден 2009“ гр. Завет; 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

3. Актуализирано разпределение на променения бюджет към 30.09.2021г., 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 30.09.2021г. 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

4. Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. – етап 2 

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

Завет. 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

5. Отчет за  направените  разходи за командировки от Кмета на Община Завет  

и Председателя на Общинския съвет гр. Завет.  

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

6. Приемане Програма за намаляване на риска от   бедствия  в община          

Завет за периода 2021-2025 г. 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  

7. Създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата. 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

8. Приемане на Програма на Община Завет за изпълнение на Националната 

програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Република България и План за действие на общината.  

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

9. Одобряване на доклад за последваща оценка на изпълнението на  общински 

план за развитие  на община Завет за периода 2014-2020 г. 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 



10. Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на 

Кмета на Община Завет 

Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 

11. Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на    

кметовете на кметства в община Завет.  

  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 12. Допълнение на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост при Община завет за 2021 г. 

  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

13. Приемане на решение за промяна Начина на трайно ползване на поземлен 

имот - частна общинска собственост, обявяването му за публична общинска 

собственост и промяна на кадастралните граници на имоти в гр. Завет. 

 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 14. Отдаване на част от недвижим имот – частна общинска собственост в село 

Иван Шишманово на «Български пощи» ЕАД, за срок от 5 год. 

  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  

 15. Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост в с. Прелез. 

  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 16. Прекратяване на съсобственост между юридическо лице и община Завет. 

  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 17. Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Завет 2021-2025 

г. 

  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 18. Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на извънредно 

заседание на  Общото събрание на акционерите  на МБАЛ   „Св. Иван Рилски - 

Разград” АД  на 17.12.2021 г.  

  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 19. Предоставяне на еднократни парични помощи. 

  Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 

20. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Завет с проектно 

предложение за финансиране по Проект "Красива България" на Министерството на 

труда и социалната политика (МТСП) по мярка М01 „Подобряване на обществената 

среда в населените места” и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на 

Община Завет. 

  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

21. Работата на Общинския съвет гр. Завет и неговите комисии и изпълнение 

решенията на съвета, приети през периода октомври 2020 г. – юни 2021 година. 

 Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС  

 

22. Разни. 

 

 

 

 

ЕРСИН  ИСМАИЛ 

Председател на Общинския съвет гр.  Завет 

 


