
 
 
 

 
 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 

20.09.2022 г. 
(вторник) от 15.00 часа в заседателната зала на Община Завет, при следния 

 
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д : 
 

1. Работата на Общинския съвет гр. Завет и неговите комисии и изпълнение 
решенията на съвета, приети през периода януари 2022 г. – юни 2022 година; 

 Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 
2. Актуализирано разпределение на променения бюджет към 30.06.2022 г., 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 30.06.2022 г.; 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
3. Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. – етап 2 

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

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
4. Актуализиране на бюджета на община Завет за 2022 го. и план-сметката 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 2022 г.; 

 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
5. Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Завет за 2021 

г.; 
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

6. 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 07.10.2022 г.;  

  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
7.  Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост при Община Завет за 2022 г.; 
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 8. Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, за земеделски 
нужди, находящи в с. Острово, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 10  
години; 



Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 9. Разпореждане с недвижим имот – помещение в „Здравна служба“ с. Сушево, 
собственост на община Завет.  
 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

10. Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Завет за учебната 
2022/2023 година; 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
11. Даване на съгласие за формиране на изнесена група към Детска градина 

„Слънчо”- гр. Завет, в село Прелез за учебната 2022/2023 година; 
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

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


