
 
 
 

 
 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 

19.05.2022 г. 
(четвъртък) от 16.00 часа в заседателната зала на Община Завет, при следния 

 
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 
 
 1. Предоставяне на активи собственост на Община Завет, за управление и 
стопанисване на Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Детска градина „Червената 
шапчица“ с. Брестовене и Детска градина „Радост“ с. Острово на територията на 
община Завет; 
   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. Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. – етап 1 

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

  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
4. Разделяне на поземлен имот с идентификатор 10714.47.231, находящ се в  

землището на с. Веселец.;  
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

5. Разпореждане с незастроен недвижим имот, собственост на Община Завет в 
гр. Завет; 

  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
6. Изпълнение Постановление № 326 на Министерски съвет от 12.10.2021 г.;  

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

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

8. Определяне размер на разходите на общинския съветник във връзка с 
дейността му за 2022 година; 

   Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 
9. Определяне представител на Община Завет в комисията за изработване на 

Областна здравна карта; 
 Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС  

10. Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели от община 
Завет при Окръжен съд - Разград за мандат 2023-2026 година, определяне на правила за 



нейното провеждане и създаване на  комисия за изготвяне на предложение за съдебни 
заседатели; 

 Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС  
11. Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на заседание на 

Общото събрание на „Асоциация по В и К” на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград на 26.05.2022 г.; 

 Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 
 

 12. Ново обсъждане на Решение № 278 прието по Протокол № 27 от 15.04.2022 
г. на Общински съвет гр. Завет.  

 Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 
13. Определяне представител на Община Завет в комисията за изработване на 

Областна аптечна карта. 
  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

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


