
OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

                                  

                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

                          От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                             Протокол  №  23 от  04.09.2013  година 

 

ПО  ПЪРВА ТОЧКА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

ОТНОСНО: 

             1.1.Утвърждаване съществуването на маломерни и слети паралелки в учебните 

заведения на територията на община Завет и осигуряване на допълнителни средства за 

учебната 2013/2014 година за обезпечаване на учебния процес извън определените по ЕРС  в 

ОУ “Васил Левски “ с.Сушево , ОУ “Хр.Ботев “ с.Веселец, ОУ “Хр.Ботев “ с.Острово, ОУ 

“Хр.Ботев “ с.Брестовене, СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” -гр.Завет и ПГЗ”Кл. А. 

Тимирязев” гр.Завет. 

                                                                                                     Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  

 

          Общинският съвет гр.Завет с 15 /петнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 

„Въздържали се”– 0 /един/  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 162: 

 

Постъпили са искания от директорите на училищата от община Завет, както следва: 

            1.ОУ “Васил Левски “- с.Сушево- вх. №67-05-17/28.08.2013 г.; 

            2.ОУ “Хр.Ботев “ - с.Веселец- вх. №67-04-20/30.08.2013 г.; 

            3.ОУ “Хр.Ботев “ с.Острово- вх. №67-03-18/28.08.2013 г.;   

            4. ОУ “Хр.Ботев “ с.Брестовене, вх. №67-01-24/30.08.2013 г.;   

            5.СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” “-гр.Завет вх. №67-02-26/30.08.2013 г.;   

            6.ПГЗ”Климент Аркадиевич Тимирязев” – гр.Завет - вх. №67-09-25/30.08.2013г., с които 

се иска  утвърждаване  съществуването на маломерни и слети паралелки, както  и осигуряване 

на допълнителни средства за учебната 2013/2014 година.  

             В изпълнение разпоредбата на  чл.11, ал.1 т.2 и 3, ал 2 и ал. 3 от Наредба № 7 

/29.12.2000г., изм. ДВ. бр.17/28.02.2012г.,  определянето на  броя на паралелките и групите, 

броя на учениците в паралелките   на   училищата и на децата  в групите на детските градини, и 

обслужващите звена,  както и осигуряването на допълнителни средства за обезпечаване на 

учебния процес, извън определените по ЕРС и разрешаването  на  формиране на слети и 

самостоятелни паралелки с изключения от минималния брой на учениците в паралелки в 

горепосочените училища,  става с решение на Общинския съвет. 

            Предвид  гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1,т.3 от 

ЗМСМА  и  чл.11, ал.1, т.2 и 3, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 /29.12.2000г., изм. ДВ. 

бр.17/28.02.2012г  за определяне броя на паралелките,  групите и броя на учениците, и на 

децата в паралелките, и в групите на училищата, ДГ и обслужващите звена,   Общинският  

съвет   гр.Завет      

 

РЕШИ: 

 

1.Утвърждава съществуването на  маломерни и слети паралелки от 1 до 8 клас за 

учебната 2013/2014 година в ОУ “Васил Левски “-с.Сушево, както следва: 

        1. I - клас- II клас-слята паралелка от 11 ученика 

        2. III - клас- 11 ученика- маломерна паралелка 

        3. V- клас- 13 ученика- маломерна паралелка       

        4. VII клас- VІІI клас-слята паралелка от 17 ученика                     

 



2. Осигурява допълнителни средства за учебната 2013/2014 за обезпечаване на учебния процес, 

извън определените, за 16 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за ОУ “Васил 

Левски “-с.Сушево. 

 

3. Утвърждава съществуването на  маломерни и слети паралелки от 1 до 8 клас за учебната 

2013/2014 година в  ОУ”Хр.Ботев “ с.Веселец , както следва: 

        1.   I- III клас - клас-слята паралелка от 15 ученика 

        2.   II- клас-12 ученика маломерна паралелка 

        3.   IV -клас- 11 ученика- маломерна паралелка 

        4.   V- клас - VIII клас-слята паралелка от 10 ученика 

        5.   VI- клас-16 ученика маломерна паралелка 

        6.   VIII- клас-17 ученика- маломерна паралелка 

 

          

4. Осигурява допълнителни средства за учебната 2013/2014 за обезпечаване на учебния процес, 

извън определените, за 21 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за  

ОУ”Хр.Ботев “ с.Веселец. 

 

5. Утвърждава съществуването на  маломерни и слети паралелки от 1 до 8 клас за учебната 

2013/2014 година в  ОУ”Христо Ботев” – с.Острово, както следва: 

         1.   I-клас- 12 ученика- маломерна паралелка 

         2.   III- клас- 12 ученика- маломерна паралелка 

         3.   V- клас- 13 ученика- маломерна паралелка 

         4.  VI-клас-17 ученика- маломерна паралелка                  

         5.  VIII-клас-11 ученика- маломерна паралелка                  

 

6. Осигурява допълнителни средства за учебната 2013/2014 за обезпечаване на учебния процес, 

извън определените, за 21 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за 

ОУ”Хр.Ботев “  с.Острово.  

 

7. Утвърждава съществуването на  маломерни и слети паралелки от 9 до 12 клас за учебната 

2013/2014 година в  ПГЗ”Климент Аркадиевич Тимирязев” – гр.Завет, както следва: 

          

 1. IХа –клас  14 ученика- маломерна паралелка       

 2.IХб–клас    16 ученика- маломерна паралелка                  

 3. ХІа -клас   11 ученика- маломерна паралелка   

 4. ХІб –клас  14 ученика- маломерна паралелка                  

 5 .ХІIa –клас 13 ученика- маломерна паралелка   

 6. ХІIб –клас 14ученика- маломерна паралелка   

 

8. Осигурява допълнителни средства за учебната 2013/2014 за обезпечаване на учебния процес, 

извън определените, за  26 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за 

ПГЗ”Климент Аркадиевич Тимирязев” – гр.Завет 

 

9.Утвърждава съществуването на  маломерни и слети паралелки от 1 до 8 клас за учебната 

2013/2014 година в СОУ “Св.Св. Кирил и Методий” “-гр.Завет, както следва: 

        1. Vа- клас- 15 ученика- маломерна паралелка       

 

10. Осигурява допълнителни средства за учебната 2013/2014 за обезпечаване на учебния 

процес, извън определените, за 3 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за СОУ 

“Св.Св. Кирил и Методий” “-гр.Завет 

 

11.Утвърждава съществуването на  маломерни и слети паралелки от 1 до 8 клас за учебната 

2013/2014 година в ОУ “Хр.Ботев” “- с.Брестовене, както следва: 

        1. VIб- клас- 13 ученика- маломерна паралелка       



        2. VIIб- клас- 17 ученика- маломерна паралелка       

 

12. Осигурява допълнителни средства за учебната 2013/2014 за обезпечаване на учебния 

процес, извън определените, за 6 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за ОУ 

“Хр.Ботев” “- с.Брестовене 

 

13. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр. 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. 

 

 

 

 

ОТНОСНО: 

             1.2. Определяне на средна месечна посещаемост в Целодневните детски градини на 

територията на община Завет за учебната 2013-2014 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 № 163: 

 

Съгласно разпоредбите на  чл. 2, ал.  6  от Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000г., изм. 

ДВ. бр.17 от 28 февруари 2012г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на 

учениците, и на децата в паралелките и в групите на училищата, ДГ, и обслужващите звена, 

Общинският съвет е органът, който определя месечната посещаемост в детските заведения на 

територията на общината. 

 

            Предвид  гореизложеното и на основание   чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от 

ЗМСМА  и на основание чл. чл. 2, ал.6  от Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000г., изм. ДВ. бр.17 

от 28 февруари 2012г  за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците, и на 

децата в паралелките   и в групите на училищата, ДГ, и обслужващите звена , Общинският 

съвет гр.Завет  

РЕШИ: 

 

           1. Определя средна месечна посещаемост както следва: 

    1.1. За целодневни детски градини с до две групи – 12 деца за учебната 2013 / 2014г. 

    1.2. За целодневни детски градини с повече от две групи – 14 деца за учебната 2013 / 

2014г. 

            3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.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. 

                                                                   

 

ОТНОСНО: 

           1.3. Относно: Кандидатстване на Община Завет с проект „Подобряване 

условията на живот в община Завет чрез подобряване на достъпа до качествена 

водоснабдителна инфраструктура в селата Прелез и Сушево” по Мярка 321 

„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007-2013г.  

                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  



 
  Общинският съвет гр.Завет с 15 /петнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/  прие следното 

 

                                         РЕШЕНИЕ № 164: 

 

 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. 

 Една община може да бъде подпомогната за проекти одобрени по тази мярка, като 

общият размер на допустимите разходи не може да надхвърля левовата равностойност 

на 10 000 000 евро за периода на прилагане на ПРСР. Финансовата помощ е в размер на 

100 % от общата стойност на допустимите разходи за проекти на общини.  

 Със Заповед № 03 -РД / 2374 от 27.08.2013 г. на  изпълнителния директор на ДФЗ, 

от 09.09.2013г. започва приема на заявления за подпомагане по реда на Наредба №25 от 

29.07.2008г., като допустимите за финансово подпомагане  разходи са и за инвестиции, 

свързани с реконструкция, /рехабилитация на водоснабдителни и/или канализационни 

системи и съоръжения. 

        Община Завет ще кандидатства с проект „Подобряване условията на живот в 

община Завет чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна 

инфраструктура в селата Прелез и Сушево”  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.1.2. 

Подобряване на водоснабдителна и канализационна мрежа и екологична 

инфраструктура   Дейност: 1.2.2.Изграждане и реконструкция на водопроводната и 

канализационна мрежа,  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 Общински съвет гр.Завет 

 

 
РЕШИ: 

 

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

условията на живот в община Завет чрез подобряване на достъпа до качествена 



водоснабдителна инфраструктура в селата Прелез и Сушево” по Мярка 321 

„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007-2013г.  

Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 1 Подобряване на техническата, 

социалната и екологична инфраструктура на общината, Специфична цел:1.2. 

Подобряване на водоснабдителна и канализационна мрежа и екологична 

инфраструктура   Дейност: 1.2.2.Изграждане и реконструкция на водопроводната и 

канализационна мрежа,  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 

условията на живот в община Завет чрез подобряване на достъпа до качествена 

водоснабдителна инфраструктура в селата Прелез и Сушево” по Мярка 321 

„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 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. 

 
         

 

ОТНОСНО: 

           1.4 Кандидатстване на Община Завет с проект „Подобряване средата на 

живот в  населените места на община Завет” по Мярка 322 "Обновяване и 

развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони    

за периода 2007-2013г..                                                              

                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  
 

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

/нула/, „Въздържали се”– 0 /нула/  прие следното 

РЕШЕНИЕ № 165: 

 

   Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места"от Програмата за 

развитие на селските райони 2007-2013г. е подкрепена от Европейския земеделски 

фонд за развитие на селските райони. Една община може да бъде подпомогната за 

проекти одобрени по тази мярка, като общият размер на допустимите разходи не може 

да надхвърля левовата равностойност на 3 000 000 евро за периода на прилагане на 

ПРСР Финансовата помощ е в размер на 100 % от общата стойност на допустимите 

разходи за проекти на общини. 

Една община може да бъде подпомогната за проекти одобрени по реда на тази 

наредба, като общият размер на допустимите разходи не може да надхвърля левовата 

равностойност на 3 000 000 евро за периода на прилагане на ПРСР Финансовата помощ 

е в размер на 100 % от общата стойност на допустимите разходи за проекти на общини. 

Допустими дейности за финансиране са: 

1. Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски 

площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения; 

2. Реконструкция и ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно 



значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална 

планировка; 

3. Реконструкция и ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на 

прилежащите пространства, включително вертикална планировка; 

4. Ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и 

вертикална планировка, ако са включени в интегриран план за обновяване на 

населеното място; 

5. Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично 

осветление; 

6. Изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място, ако 

планътвключва някоя от изброените инвестиционни дейности. 

 Със Заповед № 03 -РД / 2378 от 27.08.2013 г. на  изпълнителния директор на ДФЗ, 

от 09.09.2013г. започва приема на заявления за подпомагане по реда на Наредба №24 от 

29 юли 2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2007-2013г. 

       Община Завет ще кандидатства с проект „Подобряване средата на живот в 

 населените места на община Завет” по Мярка 322 "Обновяване и развитие на 

населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода 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: 1.4.1.Благоустрояване и ремонт на обществени терени и сгради 

Облагородяване на околоблоковите пространства в гр.Завет 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 Общински съвет гр.Завет 

 

РЕШИ: 

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

средата на живот в  населените места на община Завет” по Мярка 322 

"Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 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:1.4.1.Благоустрояване и ремонт на обществени терени и сгради  

Облагородяване на околоблоковите пространства в гр.Завет от Плана за развитие 

на Община Завет за периода 2007-2013 година.  

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

необходимите действия за кандидатстване с проект на общината „Подобряване 

средата на живот в  населените места на община Завет” по Мярка 322 "Обновяване 

и развитие на населените места" от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 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. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

Гл.специалист:________________         

                             /Кр.Цвяткова/ 

 


