
OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

                                  

                                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      

                                                          Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

                          От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                             Протокол №  10  от  31.07.2012  година 

 

ПО  ВТОРА ТОЧКА 

            ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ. 

            2.1. Кандидатстване на Община Завет с проект „Подобряване достъпа  на 

населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното време 

и отдиха услуги.” по мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските 

райони от Програмата за развитие на селските  райони 2007-2013 година. 

                                                                                                       Докл.:А.Велиев–Кмет на Община   
           Общинският съвет гр.Завет с  16 /шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/ прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 72: 

Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" по 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013г., е подкрепена от 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

По мярка 321 се предоставя помощ за подобряване и развитие на бизнеса в селските райони, 

чрез подобряване на пътната инфраструктура и условията за живот като цяло. Целите, на които 

са подчинени дейностите по мярката, се постигат чрез изграждане на качествена ВиК 

инфраструктура, чрез разширяване на културните, спортните и социални услуги на 

населението. По мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” 

общините могат да кандидатстват за строителство, реконструкция и рехабилитация на 

съществуващи общински пътища и мостове, за ВиК мрежи, за подобряване на енергийната 

ефективност на сгради, които предоставят обществени услуги. Проекти могат да се подават и за 

изграждане или модернизация на съществуващи центрове за социални, културни, спортни 

дейности. Финансовата помощ е в размер сто процента от общите допустими разходи за 

проекти на общини и за проекти, подадени от кандидати - юридически лица с нестопанска цел, 

или читалища, които не генерират приходи и са в обществен интерес. 

Минималният размер на допустимите разходи, за които се кандидатства по проект, е 

левовата равностойност на 10 000 евро. Максималният размер, за които се кандидатства по 

проекти, представени от общини, е левовата равностойност на 3 000 000 евро. 

 

 Със Заповед № 03 -РД / 1643 от 17.07.2012 г. на  изпълнителния директор на ДФЗ започва 

приема на заявления за подпомагане по реда на Наредба №25 от 28.07.2008г., за инвестиции, 

свързани с изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни 

и младежки  центрове) и др. 

        Община Завет ще кандидатства с проект "Подобряване достъпа на населението на 

община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното време и отдиха 

услуги" по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от 

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. Дейностите по проекта отговарят на 

Приоритет 1 Подобряване на техническата, социалната и екологична инфраструктура на 

общината, Специфична цел 1.4. Изграждане и реконструкция на социална 

инфраструктура, Дейност: Изграждане и подобряване състоянието на спортните бази,  от 

Плана за развитие на Община Завет за периода 2007-2013 година.  

 



         Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  Общинският  съвет гр.Завет  

   

                                                                        Р Е Ш И: 

 

1. Дава своето съгласие Община Завет да кандидатства с проект "Подобряване достъпа 

на населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното 

време и отдиха услуги" по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.  

Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 1 Подобряване на техническата, социалната 

и екологична инфраструктура на общината, Специфична цел 1.4. Изграждане и 

реконструкция на социална инфраструктура, Дейност: Изграждане и подобряване 

състоянието на спортните бази,  от Плана за развитие на Община Завет за периода 2007-

2013 година.  

2. Общински съвет гр.Завет възлага на Кмета на Община Завет да предприеме 

необходимите действия за кандидатстване с проект на общината "Подобряване достъпа на 

населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното време 

и отдиха услуги" по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.  

3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет  и Областния 

управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

  Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 

пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 

 

          2.2. Приемане неа Наредба № 1 на  Общинския съвет гр.Завет  за обществения ред на 

територията на община Завет 

                                                                                                               Докл.:А.Велиев–Кмет на Община   

 

           Общинският съвет гр.Завет с  14 /четиринадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”– 2 /двама/  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ №73: 

 

           Със свое Решение №74, прието по  Протокол № 08  от 29.06.2004 година, Общинският съвет 

гр.Завет е приел Наредба № 1 на Общинския съвет относно опазване чистотата, спазване на 

обществения ред, благоустрояване. архитектурно-художествено оформяне. режим на 

строителните площадки и осигуряване на пожарна безопасност на територията на община Завет. 

           След основен преглед и анализ на наредбата, считаме, че същата следва да бъде основно 

преработена, съобразно съвременните изисквания  за осигуряване и опазване на   обществения 

ред,  експлоатация и опазване на общинските имоти, опазване на реда и чистота на околната 

среда при провеждане на  масови мероприятия. 

           При осъвременяването на наредбата се наложи основно прецизиране на същата, което 

доведе  до необходимостта от  отмяна на съществуващата и приемането на нова Наредба № 1 за 

обществения ред на  територията на община Завет. 

           Изготвеният проект на Наредба № 1 за обществения ред на  територията на община Завет  

в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове е публикуван 

на Интернет страницата на Община Завет  на   09.07.2012 г. Предложения за промени по нея в 

указания срок не са постъпили. 

           Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.79 от Административно-

процесуалния кодекс /АПК/, чл.37, ал.3 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и Указ № 883 от 

24.04.1974 г. за прилагане на ЗНА,  Общинският  съвет  гр. Завет  

                                                                        Р Е Ш И: 

 



            1. Приема  Наредба № 1 за обществения ред на  територията на община Завет, 

както следва: 

           2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет  и Областния 

управител на област Разград в 7 /седем/ дневен срок от приемането му. 

           Настоящето решение подлежи на оспорване по реда на АПК пред Административен 

съд гр.Разград. 

 

 

           2.3.Промени в съставите  на  постоянно действащи комисии, изградени с решения 

на Общинския  съвет гр.Завет. 

                                                                                                             Докл.: М.Хасан –Председател ОбС   

 Общинският съвет гр.Завет с  16 /шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/ прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 74: 

 

             На предходното заседание на Общинския съвет от 11.07.2012 година, двама нови 

съветници положиха клетва и заеха местата на освободените от Общинската избирателна 

комисия  досегяшни съветници Сезен Даудова и Летфер Абил.  И двамата, докато са  имали 

пълномощия на общински съветници  са членували в комисии, изградени с решение на 

Общинския съвет. Във връзка с тяхното освобождаване и  назначаването на новите съветници 

Садие Сали Федаил  и Мехти Илми Махмуд е необходимо  актуализиране състава на постоянно 

действащите комисии, изградени с решения на Общинския съвет. 

      Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.1 и  ал.2 от Закона за местното 

самоуправление е местната администрация, Общинският  съвет  гр.Завет с  Завет   

                                                             РЕШИ: 

 

 1. Променя състава на Местната комисия  по чл.8, ал.2 от  Закона за уреждане 

правата  на граждани с многогодишни жилищноспестовни  влогове / ЗУПГМЖСВ/, приет 

с Решение № 9 по Протокол №02/28.11.2011г. на Общинския съвет гр.Завет, както следва: 

1.1.Освобождава Летфер Махмуд Абил като член от състава на Местната комисия по 

чл.8, ал.2 от  ЗУПГМЖСВ. 

             1.2. Избира  Садие Сали Федаил като член на Местната комисия по чл.8, ал.2 от  

ЗУПГМЖСВ. 

                  1.3.Възлага на Председателя на Общинския съвет гр.Завет да уведоми Националния 

компенсационен жилищен фонд  за настъпилите промени. 

 

                  2. Променя състава на Комисията  по приватизация и следприватизационен 

контрол (КПСП) за срока на мандат 2011 – 2015 год., приет с Решение №18 по Протокол 

№03/15.12.2011 година на Общинския съвет гр.Завет, както следва: 
                 2.1.Освобождава Сезен Даудова Зекерие  като член от състава на Комисията  по 

приватизация и следприватизационен контрол. 

       2.2. Избира  Садие Сали Федаил като член на Комисията  по приватизация и 

следприватизационен контрол. 

  

             3. Променя  състава на Постоянна комисия “Бюджет и финанси, местни данъци  

и такси,общинска собственост”, приет с Решение № 16 по Протокол № 03/15.12.2011г. на 

Общинския съвет гр.Завет, както следва:  



              3.1.Освобождава  Сезен Даудова Зекерие  като председател  и  Летфер Махмуд Абил  

като член  от състава на  Постоянната комисия “Бюджет и финанси, местни данъци  и такси, 

общинска собственост”.  

         3.2. Избира общинския съветник Садие Сали Федаил  за  председател  и общинския 

съветник Мехти Илми Махмуд  за  член на Постоянната комисия  “Бюджет и финанси, 

местни данъци  и такси,общинска собственост”.        

             4. Променя  състава на Постоянна комисия “Икономическа и инвестиционна 

политика,  промишленост, търговия, транспорт, селско стопанство”, приет с Решение 

№ 16 по Протокол № 03/15.12.2011г. на Общинския съвет гр.Завет, както следва:  

       4.1.Освобождава  Сезен Даудома Зекерие  като член  от състава на  Постоянната 

комисия „Икономическа и инвестиционна политика,  промишленост, търговия, транспорт, 

селско стопанство”.  

        4.2. Избира общинския съветник Садие Сали Федаил  за  член на Постоянната 

комисия “Икономическа и инвестиционна политика,  промишленост, търговия, транспорт, 

селско стопанство”.  

5. Променя  състава на Постоянна комисия  “ Устройство на територията,  

комунални дейности, строителство, в и к  и опазване на  околната среда, концесии”, 

приет с Решение № 16 по Протокол № 03/15.12.2011г. на Общинския съвет гр.Завет, както 

следва:  

      5.1.Освобождава  Летфер Махмуд Абил  като член  от състава на  Постоянната 

комисия „Устройство на територията,  комунални дейности, строителство, в и к  и опазване 

на  околната среда, концесии”.  

       5.2. Избира общинския съветник Мехти Илми Махмуд  за  член на Постоянната 

комисия “Устройство на територията,  комунални дейности, строителство, в и к  и опазване 

на  околната среда, концесии”.  

 

     6. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 

Областния управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

     Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 

 

            

                    2.4. Одобряване на общата численост и структура на Общинската 

администрация. 

                                                                                                       Докл.:А.Велиев–Кмет на Община    

 

        Общинският съвет гр.Завет с  13 /тринадесет/ гласа „За”, „Против”–2/двама/, 

„Въздържали се”– 1 /един/  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ №75: 

 

         Със свое Решение №36 т.1, прието по Протокол № 05 от 20.02.2012 година, Общинският 

съвет гр.Завет  в съответствие с изискванията на разпоредбата на чл.21, ал.1, т.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация одобри общата численост и структура на 

Общинската администрация. 

         С Постановление № 129  от 26.06.2012 година на Министерския  съвет на РБ  се приемат 

редица документи, които са в сила от 01.07.2012 година, както следва: 

1. Класификатор на длъжностите в администрацията; 

2. Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията; 

3. Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация; 



4. Наредба за условията е реда за оценяване  изпълнението на служителите в 

държавната администрация; 

5. Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители; 

 

          С  Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията са 

въведени стандарти за численост,  което налага прецизиране на приетата от Общинския съвет 

гр.Завет структура на Общинската администрация и синхронизирането и с действащата в 

момента нормативна уредба. 

     С ал.2 на §10 от ПЗР  на  горецитираната наредба  „ Кметовете на общини в едномесечен 

срок от обнародването на наредбата да предложета на общинските съвети за одобряване общата  

численост и структураната на съответната общинска администарция…” 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общинският  съвет гр.Завет    

 

                                                             РЕШИ: 

 

1. Отменя приетата с Решение №36, т.1, от Протокол № 05 от 20.02.2012 година общата 

численост и структура на Общинската администрация Завет. 

2. Одобрява общата численост от 61.5 щатни бройки  и структурата на Общинска 

администрация, съгласно Приложения № 1 и Приложение №2, които са неразделна част от 

настоящото  решение. 

 

 

Приложение № 1 

 

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ 

 НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПРИ ОБЩИНА ЗАВЕТ – 61,5 щатни бройки 

 

Обща численост на персонала  

в т. число: 

61,5 щ. бр. 

1. УПРАВЛЕНИЕ (Органи на изпълнителната власт по чл. 19 от 

Закона за администрацията) 
10 щ. бр. 

1.1. Кмет на община 

 

1 щ. бр. 

1.2. Кмет на кметство 

 

6 щ. бр. 

1.3. Заместник – кмет на община 

 

3 щ. бр. 

2. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

в т. число: 

20,5 щ. бр. 

2.1. Секретар на община 

 

1 щ. бр. 



2.2. Дирекция „Управление на ресурсите и административно 

обслужване” в т.ч. директор 

  19,5 щ. бр. 

2.2.1. Отдел „Административно-правно и информационно 

обслужване”, в т.ч. началник отдел 

9,5 щ. бр. 

 

2.2.2. Отдел „Бюджет, финанси и управление на собствеността” 

в т.ч. началник отдел  

 

9 щ. бр. 

3. СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ      

                                        

31 щ. бр. 

3.1. Дирекция „Специализирана администрация”  

в т. число директор 

31 щ. бр. 

3.1.1. Отдел „Устройство на територията, опазване на ОС, 

собственост и местни приходи” в т.ч. началник отдел  и 

главен архитект на община             

18 щ. бр. 

 

3.1.2. Отдел „Икономически и хуманитарни дейности, 

гражданска регистрация и актосъставяне” в т.ч. началник 

отдел                     

 

12 щ. бр. 

 

3. Възлага на Кмета на Община Завет последващите, съгласно закона действия. 

4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет  и Областния 

управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

  Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 

пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК.     

 

 

 

            2.5. Изменение бюджет 2012г.. 
                                                                                                       Докл.:А.Велиев–Кмет на Община   

           Общинският съвет гр.Завет с  14 /четиринадесет/ гласа „За”, „Против”–2 /двама/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/ от проведеното   поименно гласуване,  прие следното 

РЕШЕНИЕ №76: 

 

            На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.18 от Закона за 

общинските бюджети и чл.44, ал.1 и ал.2 от Наредба № 10 за условията и реда за 

съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общинският  съвет гр. 

Завет  
                                                                РЕШИ: 

 

1. Изменя бюджета на Община Завет за 2012год., както следва: 

1.1. Променя плана на разходната част по функции, дейности и параграфи, 

съгласно Приложение  № 1. 

    
 
 
 
      



ПЛАН 
на разходната част на бюджета на Община Завет за 2012 г. 

 

вид разход §§ 

уточнен  
годишен 
план към 
30.06.2012 

корекция към 
30.07.2012 

актуализиран 
годишен 

план 

Общо разходи по бюджета на 
Община Завет в т.ч.         

А. Общо разходи по функция І 
"ОБЩИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ"         

12 122 ДЕЙНОСТ  
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ   9939 -6550 3389 

текущ ремонт 1030 9939 -6550 3389 

12 123 ДЕЙНОСТ  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ   8000 -8000 0 
вода, горива и енергия 1016 4000 -4000 0 

текущ ремонт 1030 4000 -4000 0 

Б. Общо разходи по функция VІІ 
"ПОЧИВНО 

ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛИГИОЗНИ 
ДЕЙНОСТИ"         

7 32 759 ДЕЙНОСТ  
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА   17490 14550 32040 

др.р-ди не класифицирани в 
др.параграфи 1098 17490 14550 32040 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 
 

            2.6. Утвърждаване на план-сметка на разходите за селищния празник на 

гр.Завет, 2012год. 
                                                                                                       Докл.:А.Велиев–Кмет на Община  

 
           Общинският съвет гр.Завет с  14 /четиринадесет/ гласа „За”, „Против”–2/двама/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/   прие следното 

 

РЕШЕНИЕ №77: 

   
       Във връзка с организирането и провеждането на традиционния селищен празник на град 

Завет по бюджета на Община Завет са предвидени 20 550,00 /двадесет хиляди петстотин и 

петдесет /лева. С тези средства ще се обезпечат финансово планираните мероприятия, чрез 

които ще се опитаме да създадем празнично настроение на гражданите и гостите на града.. 

        Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация Общинският съвет на гр.Завет  

 

                                                                        Р Е Ш И  : 

 

1. Утвърждава план-сметка на разходите за провеждане на традиционния селищен 

празник на гр.Завет  август 2012 г., съгласно Приложение № 1, както следва: 

 



ПЛАН-СМЕТКА 

за провеждане на селищния празник на гр.Завет 2012г. 

 

1. Спортни мероприятия – 1 050,00 лв. 

В т.ч.  

      1.1 Футбол малки врати – мъже с общ награден фонд -  280,00лв. 

      1.2 Волейбол – мъже с общ награден фонд – 250,00лв. 

      1.3 Волейбол – жени с общ награден фонд – 250,00лв. 

      1.4 Колоездене – 4 възрастови групи с общ награден фонд – 270,00лв. 

 

2. Конни състезания – 11 000,00 лв. 

В т.ч.  

      2.1 Награден фонд – 9 500,00лв. 

      2.2 Разходи за организация /водещи,съдии,охрана,гориво и храна/ - 1 500,00лв. 

 

      3. Oрганизационно – технически разходи – 2 400,00лв. 

 В т.ч.  

               3.1 Фойерверки – 600,00лв. 

               3.2 Рекламни материали /транспаранти,купи,плакати,брошури и др./-  

                     1 800,00лв. 

 

     4. Развлекателна шоупрограма – 11 400,00лв. 

           В т.ч.  

                  4.1 Певици /Галена,Биляна,Брияна/ - 8 050,00лв. 

                  4.2 Самодейни групи от общината /Завет,Брестовене,Прелез и Сушево/ -  

                       400,00лв. 

                  4.3 Формация „Ахинора” Завет – 200,00лв. 

                  4.4 Формация „Феникс” Разград – 150,00лв. 

                  4.5 Озвучаване,сцена и водещ – 2 500,00лв. 

                  4.6 Църковен Хор – 100,00лв. 

 

  Общо необходими средства за провеждането на мероприятията 25 850,00лв. 

В т.ч.  - Собствени средства  - 20 550,00 лв. 

  - Дарения и спонсорства – 5 300,00 лв. 

 /от които 2 000,00лв. са от „Раломекс” АД гр. Завет;  „ 2 400,00лв. са от ССОЗ-КЛАС ” ООД 

гр.Завет и 900,00лв. са от „ИНВЕСТБАНК” АД гр.Разград 

 

Средствата да бъдат изплатени от Функция 7 „КУЛТУРА”, дейност 73759 „Други 

дейности по културата”, § 1098 „Други разходи,не класифицирани в други параграфи” от 

ЕБК в размер на предвидените в приложената план-сметка средства. 

 

       2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

Гл.специалист:________________ 

                /Кр.Цвяткова/ 


