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                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

                          От  заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 
                                             Протокол  №  31  от  28.03.2014  година 
 

ПО  ПЪРВА ТОЧКА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

ОТНОСНО: 

1.1. Приемане  на годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на 

околната среда” и  „Програма за  управление на дейностите по отпадъците” за 

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 № 206: 

 

Съгласно с чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.52, ал.9 от 
Закона за управление на отпадъците, Кметът на общината ежегодно внася в Общинския 
съвет отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда” и „ Програма 
за управление на дейностите по отпадъците”. Съгласно чл. 79, ал. 6 отчетът се изпраща 
и до Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Русе. 
 

В предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона 
за опазване на околната среда и чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците, 
Общински съвет гр. Завет  

 
РЕШИ: 

 
1.Приема годишен отчет за изпълнение на „ Програма за опазване на околната 

среда” и „ Програма за управление на дейностите по отпадъците” на Община Завет за 
2013 г., както следва: 

Отчет 

за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда” и 

„Програма за управление на дейностите по  отпадъците” за 2013 година 
 

/приет с Решение № 206   по Протокол №31   от 2828.03.2014г. на ОбС- Завет/ 

 

Настоящият отчет се изготви във връзка с изпълнение на изискванията на чл.79, 
ал.5 от Закона за опазване на околната среда и чл.52, ал. 9 от Закона за управление на 
отпадъците. 
 

На основание чл.52, ал.1 от Закон за управление на отпадъците и чл.79, ал.1 и 
ал.4 от Закон за опазване на околната среда, Кметовете на общините разработват 
Програма за управление на отпадъците и Програма за опазване на околната среда, 



които се приемат от общински съвети, контролиращи изпълнението им. Предвид 
изложеното предлагам Отчет по изпълнение на Програмата за опазване на околната 
среда на Община Завет и Програмата за управление на дейностите по отпадъците.  
 

Основната цел на Общинските Програми е да се идентифицират и анализират 
проблемите в областта на околната среда на територията на общината, да се установят  
причините и да се предложат решения и действия за тяхното преодоляване. Също така 
програмата се базира и на добре планирани и целенасочени действия, свързани с 
опазването на околната среда, така че да се постигне подобряване на качествата на 
компонентите на околната среда, както и да се осигури екологосъобразното управление 
на отпадъците, чрез предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното им 
въздействие върху човешкото здраве и околната среда. 
 

Община Завет ефективно прилага организираната система за сметосъбиране и 
сметоизвозване на територията на цялата община. 
Всички събрани отпадъци се извозват до регионалното депо за неопасни отпадъци  в 
гр. Разград, отговарящо на действащото нормативно законодателство. 
Като част от  системата за управление на отпадъците е и почистването на уличните 
платна, площадите, алеите, парковете и другите територии.   Услугите –почистване на 
обществени територии се предоставят във всички населени места на общината. 

Община Завет не е район с утежнена екологична обстановка. На територията на 
общината липсват големи промишлени замърсители. 

Предприятия на територията на община Завет, от чиято дейност се образуват 
отпадни води е: 
- Млекопреработвателно предприятие в с. Брестовене - собственост на „МАКЛЕР 
КОМЕРС“ ЕООД – отпадните води от дейността на предприятието се заустват в Дере – 
местен водослив, поречие Дунавски Добруджански реки. 
 

Количествата, залежали и негодни за употреба пестициди, като опасни отпадъци 
се съхраняват в склад, който се намира в стопанския двор собственост на ССОЗ 
„КЛАС“ в гр. Завет.  

През отчетната година е сключен Договор за организиране на дейности по 
събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни 
средства и по повторна употреба, рециклиране и/или оползотворяване на отпадъци от 
моторни превозни средства на територията на Община Завет, между Община Завет и 
„БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КАМПАНИЯ“ АД. 

Община Завет направи предложение за сключване на договори за разделно 
събиране на отпадъци от опаковки до следните организации по оползотворяване на 
отпадъци от опаковки: “ЕКОБУЛПАК” АД, “ЕКОКОЛЕКТ” АД, “ЕКОПАК България” 
АД и “БУЛЕКОПАК” АД. От всички организации Община Завет получи отказ и по 
тази причина не можа да се въведе система за разделно събиране на отпадъци от 
опаковки на територията на общината. 
 
През месец април беше организирано почистване в населените места на територията на 
общината по повод кампанията на BTV „Да изчистим България за един ден”  
 
Дейностите по управлението на отпадъците са приоритетни в политиката на общината, 
но тяхното осъществяване е свързано с редица трудности. Отпадъците не само 



повърхностно замърсяват околната среда, но и ограничават използваемостта на земята, 
създават хигиенни проблеми и дразнят естетическите възприятия на хората. Предвид 
характера на проблема и в съответствие с изискванията на чл. 22 от Закона за 
управление на отпадъците беше разработена нова Наредба за управление на отпадъците 
на територията на Община Завет. 

 

Основните приоритети по които се работеше през изминалата година са: 

1.Осигуряване на достатъчен брой съдове за събиране на отпадъците. 
2.Оптимизиране на честотата и маршрутите за събиране и транспортиране на битови 
отпадъци;  
3.Намаляване количеството на битовите отпадъци за крайно третиране чрез намаляване 
на съдържанието на вредни вещества в отпадъците; 
4.Обхващане на всички точки по населените места в системите за сметосъбиране и 
сметоизвозване; 
5.Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците - транспортиране към регионално 
депо за БО, отговарящо на Европейските стандарти; 
6.Намаляване на риска от замърсявания с отпадъци, чрез почистване на замърсени 
терени и постоянен контрол. 

 
Община Завет ще поемане дългосрочен общински дълг от ПУДООС за 

реализиране на „Проект за подобряване на системата за сметосъбиране и 
сметоизвозване  в община Завет” за закупуване на нов сметоизвозващ автомобил и 
съдове за битови и строителни отпадъци, за което беше проведено публично 
обсъждане. 
 

Целта на обновяване на техниката за извозване и събиране на отпадъците с 
помоща на която се работи е повишаване ефективността на извършваните услуги и 
дейности по поддържане на чистотата. 
 

Генерираните отпадъци през 2013 г. от системата за организирано събиране и 
извозване са 516,000 т.  
Годишните разходи на общината за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на 
ТБО  за 2013 г. възлизат на 259 974 лв. 

През отчетната година са закупени 20 бр. контейнери тип „Бобър“. 
През годината са издадени Заповеди на Кмета на Общината за забрана 

нанасянето на повреди на клоните от липови дървета, както и за бране и унищожаване 
на защитени растителни видове и видове с ограничено разпространение в природата, с 
оглед опазване на декоративната растителност. Със заповедите са запознати всички 
кметове на населените места. 
 
  Издадени разрешителни през годината: 
-издадено позволително за ползване на Лечебни растения  - 2 броя 
 

През 2013 г. е извършено почистване на създадено нерегламентирано сметище в 
гр. Завет и са предприети мерки за недопускане образуването на нови такива. 
Във връзка с предотвратяване възникването на нерегламентирани сметища, има 
създадена комисия със Заповед на кмета да се извършват проверки по подадени 
сигнали на граждани, при което се съставят актове на нарушителите. 
 



 
 
           2.Задължава Кмета на Община Завет да внесе годишния отчет за изпълнение на „ 
Програма за опазване на околната среда” и „ Програма за управление на дейностите по 
отпадъците” на Община Завет за 2013 г. пред  РИОСВ гр. Русе. 

         3.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

         4.Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

 

 

ОТНОСНО: 

          1.2. Приемане на годишен отчет  за изпълнение на дейностите по 

„Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствени  кучета на 

територията на община Завет” за 2013 г. 

                                                                                        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 № 207: 

 

       Съгласно чл.40, ал.1 от Закона за защита на животните се изготвя и приема 
общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. 
 

       Разработването и прилагането на тази програма се налага поради това, че 
проблемът с безстопанствените кучета е сериозен за обществото. 
 
       Предвид гореизложеното,  съгласно чл.40, ал.2 от ЗЗЖ  и  на основание чл.21, ал.1, 
т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският 
съвет гр. Завет  
                                                                   РЕШИ: 

      1.Приема годишен отчет за изпълнение на дейностите по „Общинска програма за 
овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 
Завет” за 2013 година,  както следва: 
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

за изпълнение дейностите по „Общинска програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Завет” за 2013г. 

 

/приет с Решение № 207 по Протокол №31  от 28.03.2014г. на ОбС - Завет/ 

 

      Наредбата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 
на община Завет следва дейностите и мерките към тях, предвидени в „Програма за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 
Завет”.  



      Съгласно чл.40, ал.2 от ЗЗЖ, кметовете на общини организират изпълнението на 
програмите и ежегодно внасят отчет за тяхното изпълнение пред Изпълнителния 
директор на Българската агенция по безопасност на храните. 
      Дейностите по програмата и етапите се отчитат и пред Общински съвет. 
      Целта на приетите нормативи е установяване на контрол върху популацията от 
домашни и безстопанствените кучета, като се гарантира здравето на хората, 
безопасността на градската среда и европейския имидж на България.  
      Определянето на точния брой на бездомните кучета е задължително условие при 
планирането и провеждането на всички мерки за намаляване на тяхната популация. 
      Установяването на техния брой по населени места в общината и идентифициране на 
най-рисковите територии  е важно за това, къде трябва да бъдат насочени усилията 
приоритетно. 
      При подаване на сигнал или жалба за наличие на безстопанствени кучета, се 
реагира своевременно, като  комисия назначена със заповед на Кмета на община Завет 
отива на място за проверка.  
      На база на проверката се изготвя констативен протокол. В зависимост от 
констатациите се предприемат следните действия: 

▪ Доказано агресивни кучета се третират съгласно чл.179 от ЗВМД. 
▪ В случай, че жалбата е неоснователна кучето/та се обработва/т и се връща/т на 

място на залавяне. 
       Предприетите мерки се изпълняват от СДРУЖЕНИЕ „ ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА 
ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ-КЛОН РУСЕ“, с което Община Завет през отчетната 2013 
год. сключи договор за възлагане на дейности по Общинска програма за овладяване 
популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Завет. 
     Проведени бяха масови профилактични мероприятия за улавяне и обработване на 
безстопанствени кучета на територията на общината, по дати: 
01.08.2013г. – обработени 6 броя кучета 
03.08.2013г. – обработени 14 броя кучета 
09.08.2013г. – обработени 4 броя кучета 
11.08.2013г. – обработени 4 броя кучета 
14.08.2013г. – обработени 8 броя кучета 
     Качествените промени, които се очакват в следствие на изпълнение на мерките по 
програмата и обработването на безстопанствените кучета са повишаване на 
безопасността на градската среда и намаляване на социалното напрежение. 
     Също така регистрацията на домашни кучета и стимулирането на кастрацията им ще 
спомогнат за трайното решаване на проблема и овладяване на притока на нежелани 
животни от дома към улицата. 
      Утвърждаване на европейските критерии за третиране на животни, количествени  
подобрения и постепенно намаляване на популацията на безстопанствени кучета, до 
изтеглянето им в приюти. 
       2.Задължава Кмета на Община Завет да внесе годишния отчет за изпълнение на 
дейностите по „Общинска програма за овладяване на популацията на 
безстопанствените кучета на територията на Община Завет” за 2013 година пред 
Областна дирекция по безопасност на храните. 

     3.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 



     4.Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 
 
           1.3.Одобряване  на Годишен доклад за 2013 година по Плана за развитие на 

Община Завет за периода 2007-2013 г. 

                                                                                         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 № 208: 

 

Общинския план за развитие на Община Завет за периода 2007-2013 година е 
разработен в изпълнение на разпоредбите на Закона за регионалната развитие и приет с 
Решение от заседание на Общински съвет гр.Завет, Протокол №21/25.07.2005г.  

Кметът на общината организира изработването на общинския план за развитие и 
го внася за обсъждане и приемане от общинския съвет, ръководи, организира и 
контролира дейността по изпълнението на общинския план за развитие, представя 
годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 
одобряване от общинския съвет. 

 
Предвид гореизложеното  и  на основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.23, т.4 и чл.24, т.4 от Закона за 
регионалната развитие,  Общинският  съвет гр.Завет   
 
                                                                  РЕШИ: 

 
            1.Одобрява годишен доклад за наблюдение изпълнението за 2013 година  на 
Общинския план за развитие на Община Завет 2007-2013 год. 

2.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. Приемане  на  Програма  за изменение и допълнение на  програмата  за 

управление и разпореждане  с имоти – общинска собственост при Община Завет 

за 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 № 209: 

 



С Решение № 192 от Протокол № 28 от 30.01.2014 година на Общински съвет - 
гр.Завет е приета годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост.   

Съгласно Раздел VІІ на програмата същата подлежи на актуализация при 
възникнала необходимост през годината. 

В тази връзка следва кратко описание на мотивите довели до изменение и 
допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост: 
          1. Постъпило е писмо с Вх.№24-37-16/23.10.2013 год. от Началника на ОУ 
„Пожарна безопасност и защита на населението” – Разград, относно необходимостта 
за ползване на имот в гр.Завет, кв.68, УПИ ХVІ – пожарна и сключване на договор за 
ползване. 
          2. На основание чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост – 
„Имотите и вещите - общинска собственост, които не са необходими за нуждите 

на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна 

издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други 

юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури. 

Редът за предоставяне за безвъзмездно управление на имоти и вещи - общинска 

собственост, се определя от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2”. 
          Съгласно горе цитираните основания подлежат на предоставяне за ползване за 
нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка и следните имоти: 
          * имот в гр.Завет, кв.47, УПИ VІІІ – „Жил. строителство” – полиция;  

* имот в гр.Завет, кв.44, УПИ VІІІ – социал;  
          3. Постъпили са заявления от пчелари за предоставяне на имоти за пчелини. За 
целта е определен имот № 067004 с НТП: Пасище, мера, площ 51,416 дка, трета 
категория, местност „Могилите” по КВС на гр.Завет, ЕКАТТЕ 30065, община Завет, 
област Разград. 
          4. На основание изтекли договори за отдаване под наем на земеделска земя, 
собственост на  ОУ „Кирил и Методий” – Прелез, предоставени с Решение №45 по 
Протокол №06/18.03.2008 г. на ОбС-Завет и Решение №154 по Протокол 
№22/26.08.2013г. на ОбС-Завет за управление и разпореждане на Община Завет 
следва да се включат в годишната програма    

5. Постъпило е мотивирано искане с Вх.№24-03-17/16.10.2013 год. от 
Общинска служба „Земеделие” - гр.Завет за предоставяне на земеделска земя от 
Общинския поземлен фонд в землище с.Острово, Общ.Завет, обл.Разград в 
собственост на наследниците на Михо Георгиев Караиванов и във връзка с 
изпълнение на съдебно решение №78/27.02.1997 год. на Районен съд-Кубрат. 

Имотите предмет на интереса не са включени в годишната програма за 2014-та 
година и е необходимо същата да се допълни и актуализира. 

 Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 4а, ал. 2 от Наредба № 2 за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – гр. Завет и 
т.1, Раздел V от заключителните разпоредби на годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2014 
год.,Общинският съвет гр.Завет Завет  

РЕШИ 
 



1. Приема Програма за изменение и допълнение на програмата за управление и 
разпореждане с  имоти – общинска собственост при Община Завет за 2014 г., приета 
с Решение № 192 от Протокол № 28 от 30.01.2014 год. на ОбС-гр. Завет, както 
следва: 

ПРОГРАМА 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С  ИМОТИ – ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

ПРИ ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2014 Г. 

 

§1. В т. 1. „Незастроени имоти” от Раздел ІІІ „Описание на имотите, 

предмет на процедури през 2014 година” на Програмата за управление и 
разпореждане  с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2014 година, 
приета с Решение №192 от Протокол № 28 от 30.01.2014 год. на ОбС-гр. Завет, се  

правят следните  допълнения: 

 
В т.1.3. „Вещни права” се добавят нови три имота с поредни номера 6, 7 и 

8, както  следва: 

№ 
по 
ред 

Имот 

6. Имот в гр.Завет, кв.68, УПИ ХVІ - пожарна 
7. Имот в гр.Завет, кв.47, УПИ VІІІ – „Жил. строителство” - полиция 
8. Имот в гр.Завет, кв.44, УПИ VІІІ - социал 

 

§2. В т. 3 „Общински поземлен фонд” от Раздел ІІІ „Описание на 

имотите, предмет на процедури през 2014 година” на Програмата за управление и 
разпореждане  с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2014 година, 
приета с Решение № 192 от Протокол № 28 от 30.01.2014 год. на ОбС-гр. Завет, се  

правят следните  допълнения: 

 

1. В т.3.1 „Наем” се добавят нови пет имота с поредни номера 3, 4, 5, 6 и 7, 

както следва: 

№ 
по 
ред 

Имот 

3. 
Имот № 067004 с НТП: Пасище, мера, площ 51,416 дка, трета категория, местност 
„Могилите” по КВС на гр.Завет, община Завет, област Разград. 

4. 
Имот № 034023 с НТП: Нива, площ 124,433 дка. трета категория, местност „Орта 
Бурун” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград 

5. 
Имот № 021002 с НТП: Нива, площ 138,146 дка. трета категория, местност „Край 
село” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград 

6. 
Имот № 003035 с НТП: Нива, площ 44,667 дка. трета категория, местност „Мая 
Даа” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград 

7. 
Имот № 003034 с НТП: Нива, площ 38,156 дка. трета категория, местност „Мая 
Даа” по КВС на с.Прелез, община Завет, област Разград 
 

2. В т.3.2  „Продажба” се добавят нови два имота с поредни номера 92 и 93, 
както следва:  



№ 
по 
ред 

Имот 

92. 
Имот № 043022 с НТП: Нива, площ 10,556 дка, трета категория, местност 
„Могилите” по КВС на с.Острово, община Завет, област Разград 

93. 
Имот № 067004 с НТП: Пасище, мера, площ 51,416 дка, трета категория, местност 
„Могилите” по КВС на гр.Завет, община Завет, област Разград 

 
2. 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: 

             1.5. Предоставяне на земеделска земя от ОПФ за обезщетение на 

собственици по реда на §27, ал. 2 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за собствеността и ползването на земеделска земя. 

                                                                                         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 № 210: 

 

Настоящата докладна записка е изготвена във връзка с постъпило мотивирано 
искане с Вх.№24-03-17/16.10.2013 год. от Общинска служба „Земеделие” - гр.Завет за 
предоставяне на земеделска земя от ОПФ в землище с.Острово, Общ.Завет, обл.Разград в 
собственост на Михо Георгиев Караиванов. 

Писмото е написано по повод постъпила молба от Михаела Михайлова Георгиева, 
живуща в гр.Русе за изпълнение на съдебно решение №78/27.02.1997 год. на Районен съд 
Кубрат, с което се признава и възстановява правото на собственост върху 3,500 дка. (три 
декара и петстотин кв.м.) земеделска земя в землище с.Острово, общ.Завет, обл.Разград на 
наследниците на Михо Георгиев Караиванов – бивш жител на с.Побит Камък. 

    Съгласно разпоредбата на § 27 от ПЗР към ЗИДЗСПЗЗ (ДВ бр. 62 от 10.08.2010г.), 
Общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на 
определени условия. В случая е налице условието на § 27, ал. 2, т. 2 – изпълнение на 
съдебно решение за признато право на собственост (Решение № 78 от 27.02.1997г. по 
гражданско дело №460 от 1995г. на Районен съд Кубрат). 

За да се предостави имот отговарящ по декари и категория на описания в горе 
цитираното решение бе предложен общински поземлен имот с № 043022, с площ 10,556 
дка. (десет декара петстотин петдесет и шест кв.м.), находящ се в землище с.Острово, 
общ.Завет, обл.Разград, трета категория, местност „Могилите”, част от който ще бъде 
предоставен на наследниците на Михо Георгиев Караиванов след като се извърши 
самоделба.     
         Към писмото са приложени следните документи: 

1. Молба от  Михаела Михайлова Георгиева, живуща в гр.Русе; 
2. Решение №78/27.02.1997г. на Районен съд гр.Кубрат; 



3. Удостоверение за наследници на Михо Георгиев Караиванов с 
Изх.№048/28.06.2013г., издадено от Кметство с.Побит Камък, общ.Разград, 
обл.Разград. 

4. Удостоверение за наследници на Георги Михов Караиванов с Изх.№3-
1845/01.04.2013г., издадено от Община Русе; 

 
 Предвид гореизложеното и  и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от 

ЗМСМА и във връзка с § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 

62/10.08.2010г.), Общинският съвет – гр.Завет 

         

РЕШИ 
 

1. Дава съгласие да бъде предоставен на наследниците на Михо Георгиев 
Караиванов земеделска земя в размер от 3,500 дка. (три декара и петстотин кв.м.), която 
представлява част от поземлен имот №043022, находящ се в землище с.Острово, 
общ.Завет, обл.Разград, трета категория, местност „Могилите” с общ размер от 10,556 дка. 
(десет декара петстотин петдесет и шест кв.м.)  

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 5, 

ал. 1, т. 7 от Правилника за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – гр.Завет 
възлага на Кмета на Община Завет г-н Ахтер Сюлейманов Велиев да извърши 
необходимите действия пред Общинска служба „Земеделие” – гр. Завет, за разделяне на 
гореописания имот и въвеждане на промените в регистъра на имотите и собствениците, в 
т.ч. изготвяне на проект за самоделба на общински имот с № 043022, с площ 10,556 дка., 
находящ се в землище с.Острово, общ.Завет, обл.Разград, трета категория, местност 
„Могилите”, като се обособят 2 (два) самостоятелни поземлени имота, единият от които с 
площ 3,500 дка. За имота има съставен Акт за частна общинска собственост 
№474/28.01.2014г., вписан в Служба по вписванията под № 19, том 2, Вх.рег.№ 300, дело 
№ 221/04.02.2014г. при Районен съд Кубрат.  

3. Възлага на Кмета на Община Завет г-н Ахтер Сюлейманов Велиев да предприеме 
необходимите действия за снабдяване с Акт за собственост на новообразувания имот с 
площ от 7,056 дка. и да предложи същия за включване в Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост при Община Завет, като 
самостоятелен поземлен имот.  

4. Имотът е отдаден под наем по реда чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ за едногодишно 
ползване, и следва наследниците на Михо Георгиев Караиванов да бъдат въведени във 
владение на отредения поземлен имот.  след изтичане на стопанската 2013/2014 година. 

5. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и на 
Областния управител на област Разград в 7 - дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му 
пред Административен съд – гр.Разград по реда на Административно процесуалния 
кодекс. 
 

 

             1.8. Предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от  

общински недвижим имот  - публична общинска собственост. 

                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 



           Общинският съвет гр.Завет със 17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 

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

РЕШЕНИЕ № 212: 

 

За изпълнение на възложените със закона на МВР задачи, Участък  „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ гр.Завет, ползва първия етаж от недвижим имот 
– публична общинска собственост, представляващ  двуетажна масивна сграда с 
разгърната застроена площ 441,2 кв.м, находяща се в гр.Завет, ул.“Освобождение“ №2, 
кв.68, УПИ – ХVІ по ПУП на стопански двор град Завет, одобрен със заповед 
№73/02.07.1996 год. 

За горе посоченият имот с Решение на Общински съвет - Завет, Протокол 
№18/22.05.1997 год. е предоставено безвъзмездно право на ползване от УПБЗН – Завет, 
който срок е изтекъл. 

С писмо вх. №24-37-16/23.10.2013 год. от Началника на ОУ „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ – Разград, ни уведомяват, че към момента не е 
отпаднала необходимостта за ползване на имота и е необходимо сключване на договор 
за ползване на същия. С оглед изготвянето му е необходимо ново Решение на 
Общински съвет – Завет. 
 

Община Завет е собственик на имот – публична общинска собственост, 
представляващ двуетажна масивна сграда с разгърната застроена площ 441,2 кв. м, 
находяща се в кв.68, УПИ - ХVІ,  съгласно ПУП на стопански двор град Завет, одобрен 
със заповед №73/02.07.1996 год. на Кмета на Община Завет, с административен адрес 
гр.Завет, ул.“Освобождение“ №2, съгласно АПОС №91/10.02.2014 год., при граници и 
съседи на имота:север – улица, изток – УПИ LХІІ, юг - УПИ LХІІ, запад – обслужващ 
път в стопански двор. 
Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.8, чл.22, ал.1 от ЗМСМА; чл.12, 
ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост;  чл.18, ал.2 от Наредба №2 за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – 
Завет,  Общинският съвет гр.Завет с    

 
РЕШИ 

 
1. Да се предостави безвъзмездно за управление за срок от 5 години на 

Министерството на вътрешните работи  за нуждите на Главна дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ – Участък „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ град Завет част от имот публична общинска собственост, първи етаж от 
двуетажна масивна сграда с разгърната застроена плащ 441,2 кв. м, находяща се в УПИ 
– ХVІ в кв. 68 по ПУП на стопански двор на гр.Завет, одобрен със заповед 
№73/02.07.1996 год. на Кмета на Община Завет, с административен адрес гр.Завет, 
ул.“Освобождение “ №2. 

 2. Възлага на Кмета на Община Завет да сключи договор с Министерството на 
вътрешните работи за предоставяне безвъзмездно за  управление на частта от имота 
описана в т.1, за срок от 5 (пет) години, за нуждите на Главна дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ – Участък „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ град Завет. 

              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: 

           1.9. Приемане на Правилник за реда и начина  за отпускане на еднократна                       

парична помощ на граждани от Община Завет. 

                                                                                         Докл.: М.Хасан–Председател ОбС      

           Общинският съвет гр.Завет със 17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 

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

РЕШЕНИЕ № 213: 

 

            От дълги години Общинският съвет предоставя еднократна парична помощ на  
нуждаещи се граждани от община Завет.  Със свое Решение №  61, прието по Протокол 
№ 08 от 29.04.2008 година,  Общинският съвет гр.Завет е приел Критерии за 
отпускане на  еднократна парична помощ по решение на Общинския съвет.   

  Предвид това, че ежегодно  постъпват изключително много молби за  парично 
подпомагане, е необходимо прецизиране на тези критерии. Постоянната комисия  
„Образование, култура, здравеопазване и социални дейности, младежки дейности и 
спорт" при Общинския съвет гр.Завет на свое заседание изготви и предлага на Вашето 
внимание Правилник за  реда и начина  за отпускане на еднократна  парична помощ на 
граждани от Община Завет. 
           Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация предлагам Общинският съвет 
гр.Завет   
                                                                        РЕШИ: 

 

            1. Приема Правилник за реда и начина  за отпускане на еднократна  парична 
помощ на граждани от Община Завет, както следва:  

 
 

ПРАВИЛНИК 
за реда и начина за отпускане на еднократна парична  помощ 

на граждани от Община Завет 

                                                            Раздел I 

                                                    Общи положения  

  Чл.1. Този Правилник определя реда, начина и условията за отпускане на 
еднократна  парична  помощ на граждани от Община Завет. 
           Чл.2. С решение на  Общинския съвет  гр. Завет  се отпуска еднократна помощ 
на: 

1. лица и семейства, за животоспасяващи лечение, операции и лекарства. 
2. социално слаби непълнолетни лица - сираци и полусираци, самотни 

възрастни, хора с увреждания и други за инцидентно, непредвидимо и извънредно 
възникнали образователни и комунално-битови потребности. 

3. лица или семейства, претърпели бедствия, аварии и катастрофи. 



Чл.З. Помощта се отпуска еднократно на лице и семейство в рамките на една 
календарна година. 

Чл.4. Еднократна помощ се отпуска на лица и семейства с постоянен адрес на 
територията на Община Завет. 

                                   Раздел II 

         Размер на отпусканата финансова помощ  

             Чл.5. Размерът на еднократната помощ за лицата по чл. 2 е в максимален 
размер до  200.00 /двеста/ лева. 

                                       Раздел III 

                  Основания за отпускане на помощта  

           Чл.6. Еднократната финансова помощ за задоволяване на инцидентно, 
непредвидимо и извънредно възникнали здравни проблеми на лицата по чл. 2, т. 1 се 
предоставя за : 

- закупуване на лекарства, чиято употреба не е постоянна; 
- оперативно лечение или следоперативно възстановяване; 
Чл.7. Еднократната финансова помощ за задоволяване на инцидентно, 

непредвидимо и извънредно възникнали образователни и социално-битови потребности 
на лица по чл. 2, т. 2 се предоставя за: 

- при смърт на член от семейството; 
- за  подпомагане  финансово на деца и младежи в неравностойно положение; 
- за завършващите абитуриенти,  ученици и редовни студенти  в неравностойно 
положение. 
Чл.8. Еднократната финансова помощ за задоволяване на инцидентно, 

непредвидимо и извънредно възникнали комунално битови потребности на лица по чл. 
2, т. 3 се предоставя за: 

- възстановяване на щети от бедствия /природни явления, инциденти и аварии, 
пожари/; 

                      Раздел IV  

               Критерии и изисквания за определяне и отпускане на помощта  

         Чл.9. /1/ Общи критерии и изисквания за определяне и отпускане на еднократна 
помощ на лицата са: 

1. Да не са регистрирани и да не развиват дейност по Търговския закон. 
2. Да имат постоянен адрес на територията на Община  Завет. 
3. Да не са получавали и да не получават помощ на същото основание от друг 

орган или институция. 
4. Да не притежава недвижимо или движимо имущество, от което да получават 

доходи. 
5. Да не са продавали недвижимо или движимо имущество за срок от една 

година преди подаване на заявлението за отпускане на помощ. 
6. Да не са сключвали договор за предоставяне на собственост срещу 

задължение за издръжка и гледане, наем. 



7. Безработните лица в трудоспособна възраст да са регистрирани в Дирекция 
„Бюро по труда" и да не са отказвали предложената им работа. 

8. Да няма непогасени  финансови задължения към Община Завет. 
/2/ Данните по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 се удостоверяват с декларация по 

образец /Приложение №2/. 
Чл.10. Специални критерии и изисквания за определяне и отпускане на 

еднократна помощ на лицата са: 
/1/ За лицата по чл.2, т. 1: 
- документи, доказващи извършените разходи по   лечението. 
/2/ За лицата по чл.2, т.2: 
- Официално становище от учебно заведение на територията на община Завет за 

наличието на основание на отпускане на помощ; 
- Копие от акт за  смърт. 
/3/ За лицата по чл.2, т.З: 
- Протокол или друг документ удостоверяващ основанието по чл. 2, т. 3, издаден 

от  компетентен орган. 

Раздел V  

    Необходими документи за определяне и отпускане на помощта  

Чл.11. /1/ Необходими документи за кандидатстване за еднократна  помощ: 
1. Заявление от заинтересованото лице или от надлежно упълномощено от него 

и Декларация по образец /Приложение № 2/. 
2. Експертно решение от ТЕЛК /НЕЛК/. 
3. Епикризи от лечебно заведение. 
4. Удостоверение за семейно положение. 
5. Становище от ръководителя на учебното заведение. 
6. Фактури и други платежни документи, доказващи че лицето отговаря на 

условията на чл. 2. 
7. Други /по преценка на комисията, разглеждаща заявлението за отпускане на 

помощ/. 
8. Становище на  Агенция „Социално подпомагане” за  социалния статус на 

лицето.  
9.  Писмено становище на кметовете по населени места. 

      /2/ .Изброените документи се представят на вниманието на ПК по " Образование, 
култура, здравеопазване и социални дейности, младежки дейности и спорт" при 
Общинския съвет гр.Завет. 
                                                                  Раздел VI  

Процедура за определяне и отпускане на помощта  

           Чл.12. Общинският съвет ежегодно с приемане на бюджета на Община Завет, 
определя общия размер на средствата от собствени приходи за отпускане на еднократна 
помощ по реда на тези правила. 

Чл.13. Отпускането на еднократна парична помощ става след подадени: 
- Заявление по образец /Приложение №1/; от пълнолетно лице / пълномощник / 

до Кмета на Община Завет; 
- попълнена Декларация по образец / Приложение №2/; 
- приложени копия на документи, удостоверяващи необходимостта от 



парична помощ. 
           Чл.14. Постоянната комисия по „Образование, култура, здравеопазване и 
социални дейности, младежки дейности и спорт" се събира най-малко веднъж на 
тримесечие за разглеждане на молби, постъпили през предходните календарни месеци. 
Молбите се разглеждат след проверка и се изготвя становище, в което се определя дали 
лицето, подало заявлението за помощ отговаря на критериите и изискванията за 
отпускане на еднократна помощ, както и за размера й. По преценка на комисията, 
молбите може да се отлагат до пълното им окомплектоване или при липса на 
Декларация /Приложение №2/. За заседанието на постоянната комисия се води 
протокол. 

Чл.15. /1/ Комисията определя  размера на помощта с мнозинство, конкретно за 
всяка молба. Списъкът с одобрените заявители се предоставя на Председателя на 
общинския съвет, който внася същия за разглеждане и вземане на решение от 
Общинския съвет. 

Чл.16. Лицето, на което е отпусната помощта получава същата лично, чрез 
законния си представител или чрез пълномощник от касата на Община Завет или с 
платежно нареждане. 

                                 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Настоящият правилник е приет с Решение № 213  по Протокол № 
31/28.03.2014 година  на Общинския  съвет- Завет и влиза в сила от деня на приемането 
му. 

§2. Деца и младежи в неравностойно положение по смисъла на този Правилник 
са лица до 18 години с един или без родители, както и семейства с три и повече деца, 
изпаднали в тежко финансово състояние. 

§3. На лица, неотговарящи на посочените в Правилника условия за отпускане на 
еднократна помощ, такава се отпуска при изключително трудна за заявителя житейска 
ситуация, когато е невъзможно той сам чрез труда си и имуществото си да я посрещне. 

 
 
 

ПРАВИЛНИК 
за реда и начина за отпускане на еднократна парична  помощ 

на граждани от Община Завет 

                                                            Раздел I 

                                                    Общи положения  

  Чл.1. Този Правилник определя реда, начина и условията за отпускане на 
еднократна  парична  помощ на граждани от Община Завет. 
           Чл.2. С решение на  Общинския съвет  гр. Завет  се отпуска еднократна помощ 
на: 

4. лица и семейства, за животоспасяващи лечение, операции и лекарства. 
5. социално слаби непълнолетни лица - сираци и полусираци, самотни 

възрастни, хора с увреждания и други за инцидентно, непредвидимо и извънредно 
възникнали образователни и комунално-битови потребности. 

6. лица или семейства, претърпели бедствия, аварии и катастрофи. 



Чл.З. Помощта се отпуска еднократно на лице и семейство в рамките на една 
календарна година. 

Чл.4. Еднократна помощ се отпуска на лица и семейства с постоянен адрес на 
територията на Община Завет. 

                                   Раздел II 

         Размер на отпусканата финансова помощ  

             Чл.5. Размерът на еднократната помощ за лицата по чл. 2 е в максимален 
размер до  200.00 /двеста/ лева. 

                                       Раздел III 

                  Основания за отпускане на помощта  

           Чл.6. Еднократната финансова помощ за задоволяване на инцидентно, 
непредвидимо и извънредно възникнали здравни проблеми на лицата по чл. 2, т. 1 се 
предоставя за : 

- закупуване на лекарства, чиято употреба не е постоянна; 
- оперативно лечение или следоперативно възстановяване; 
Чл.7. Еднократната финансова помощ за задоволяване на инцидентно, 

непредвидимо и извънредно възникнали образователни и социално-битови потребности 
на лица по чл. 2, т. 2 се предоставя за: 

- при смърт на член от семейството; 
- за  подпомагане  финансово на деца и младежи в неравностойно положение; 
- за завършващите абитуриенти,  ученици и редовни студенти  в неравностойно 
положение. 
Чл.8. Еднократната финансова помощ за задоволяване на инцидентно, 

непредвидимо и извънредно възникнали комунално битови потребности на лица по чл. 
2, т. 3 се предоставя за: 

- възстановяване на щети от бедствия /природни явления, инциденти и аварии, 
пожари/; 

                      Раздел IV  

               Критерии и изисквания за определяне и отпускане на помощта  

         Чл.9. /1/ Общи критерии и изисквания за определяне и отпускане на еднократна 
помощ на лицата са: 

3. Да не са регистрирани и да не развиват дейност по Търговския закон. 
4. Да имат постоянен адрес на територията на Община  Завет. 
9. Да не са получавали и да не получават помощ на същото основание от друг 

орган или институция. 
10.Да не притежава недвижимо или движимо имущество, от което да получават 

доходи. 
11. Да не са продавали недвижимо или движимо имущество за срок от една 

година преди подаване на заявлението за отпускане на помощ. 
12. Да не са сключвали договор за предоставяне на собственост срещу 

задължение за издръжка и гледане, наем. 



13. Безработните лица в трудоспособна възраст да са регистрирани в Дирекция 
„Бюро по труда" и да не са отказвали предложената им работа. 

14. Да няма непогасени  финансови задължения към Община Завет. 
/2/ Данните по чл. 9, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 се удостоверяват с декларация по 

образец /Приложение №2/. 
Чл.10. Специални критерии и изисквания за определяне и отпускане на 

еднократна помощ на лицата са: 
/1/ За лицата по чл.2, т. 1: 
- документи, доказващи извършените разходи по   лечението. 
/2/ За лицата по чл.2, т.2: 
- Официално становище от учебно заведение на територията на община Завет за 

наличието на основание на отпускане на помощ; 
- Копие от акт за  смърт. 
/3/ За лицата по чл.2, т.З: 
- Протокол или друг документ удостоверяващ основанието по чл. 2, т. 3, издаден 

от  компетентен орган. 

Раздел V  

    Необходими документи за определяне и отпускане на помощта  

Чл.11. /1/ Необходими документи за кандидатстване за еднократна  помощ: 
1. Заявление от заинтересованото лице или от надлежно упълномощено от него 

и Декларация по образец /Приложение № 2/. 
7. Експертно решение от ТЕЛК /НЕЛК/. 
8. Епикризи от лечебно заведение. 
9. Удостоверение за семейно положение. 
10.Становище от ръководителя на учебното заведение. 
11.Фактури и други платежни документи, доказващи че лицето отговаря на 

условията на чл. 2. 
7. Други /по преценка на комисията, разглеждаща заявлението за отпускане на 

помощ/. 
8. Становище на  Агенция „Социално подпомагане” за  социалния статус на 

лицето.  
9.  Писмено становище на кметовете по населени места. 

      /2/ .Изброените документи се представят на вниманието на ПК по " Образование, 
култура, здравеопазване и социални дейности, младежки дейности и спорт" при 
Общинския съвет гр.Завет. 
                                                                  Раздел VI  

Процедура за определяне и отпускане на помощта  

           Чл.12. Общинският съвет ежегодно с приемане на бюджета на Община Завет, 
определя общия размер на средствата от собствени приходи за отпускане на еднократна 
помощ по реда на тези правила. 

Чл.13. Отпускането на еднократна парична помощ става след подадени: 
- Заявление по образец /Приложение №1/; от пълнолетно лице / пълномощник / 

до Кмета на Община Завет; 
- попълнена Декларация по образец / Приложение №2/; 
- приложени копия на документи, удостоверяващи необходимостта от 



парична помощ. 
           Чл.14. Постоянната комисия по „Образование, култура, здравеопазване и 
социални дейности, младежки дейности и спорт" се събира най-малко веднъж на 
тримесечие за разглеждане на молби, постъпили през предходните календарни месеци. 
Молбите се разглеждат след проверка и се изготвя становище, в което се определя дали 
лицето, подало заявлението за помощ отговаря на критериите и изискванията за 
отпускане на еднократна помощ, както и за размера й. По преценка на комисията, 
молбите може да се отлагат до пълното им окомплектоване или при липса на 
Декларация /Приложение №2/. За заседанието на постоянната комисия се води 
протокол. 

Чл.15. /1/ Комисията определя  размера на помощта с мнозинство, конкретно за 
всяка молба. Списъкът с одобрените заявители се предоставя на Председателя на 
общинския съвет, който внася същия за разглеждане и вземане на решение от 
Общинския съвет. 

Чл.16. Лицето, на което е отпусната помощта получава същата лично, чрез 
законния си представител или чрез пълномощник от касата на Община Завет или с 
платежно нареждане. 

                                 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Настоящият правилник е приет с Решение № 213  по Протокол № 
31/28.03.2014 година  на Общинския  съвет- Завет и влиза в сила от деня на приемането 
му. 

§2. Деца и младежи в неравностойно положение по смисъла на този Правилник 
са лица до 18 години с един или без родители, както и семейства с три и повече деца, 
изпаднали в тежко финансово състояние. 

§3. На лица, неотговарящи на посочените в Правилника условия за отпускане на 
еднократна помощ, такава се отпуска при изключително трудна за заявителя житейска 
ситуация, когато е невъзможно той сам чрез труда си и имуществото си да я посрещне. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                              Приложение 1  
ДО  
КМЕТА НА ОБЩИНА  
ЗАВЕТ 
   
  

З А Я В Л Е Н И Е 
  
  
от …………………………………………………………………………...…………………  
адрес гр. (с) ……………………, община…………………..,ул. 
……………………………..……………… № ……………. ЕГН ……..………….. лична 
карта № ……………………издадена на ………………………….. от МВР 
………………………………………………..  
телефон ………………………………………..  
  
  
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,  
  
 Моля, да ми бъде отпусната еднократна парична помощ поради следните  причини:  
  
…………………………………………………………………………………………………  
  
……………………………………………………………………………………………… 
  
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
  
 
  В подкрепа на  гореизложеното прилагам следните  документи: 

  1. ………………………………………………………………….. 
  2. …………………………………………………………………. 
  3. …………………………………………………………………. 
  4. ………………………………………………………………….. 
  5…………………………………………………………………… 
  6.…………………………………………………………………. 
 
 
  
дата: …………………….                                                Подпис: ……………………….  
  
 
!!! Запознат (а) съм с Правилника за отпускане на еднократна  парична  помощ на  
жители от община  Завет.  
  

 
 
 
 



Приложение № 2 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

за семейно и материално 

положение 

От............................................................................ ЕГН .................................  
/име, презиме,фамилия/ 

От............................................................................ ЕГН .................................  
/име, презиме,фамилия/ 

ДЕКЛАРИРАМ/Е: 

• че не съм/сме регистриран/и и не упражнявам/е дейност по смисъла на 
Търговския закон; 

• че съм/сме с адресна регистрация по постоянен адрес на територията на 
Община Завет:  ......................................................  

• че не съм/сме получавали еднократни помощи от Дирекция "Социално 
подпомагане"; 
• че не съм/сме продавали недвижимо или движимо имущество за срок от 

една година преди подаване на заявлението за отпускане на помощ; 
• че не съм/сме сключвали договор за предоставяне на собственост срещу 

задължение за издръжка и гледане, наем; 
• че   съм   регистриран/на   в   Дирекция   „Бюро   по   труда"   и   не   съм   

отказвал/ла предложената от там работа. / за безработни лица в 
трудоспособна възраст / 

• че  нямам  непогасени  финансови задължения към Община Завет 
• че семейството ми се състои от:. 

           1............................................. …………………, ЕГН ............................................. ,  

           2 ............................................. …………………, ЕГН ............................................. ,  

           3 ............................................. …………………., ЕГН ............................................ ,  

Забележка: Вярното се маркира с кръстче 
Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося наказателна 

отговорност по чл. 313 отНК. 

Декларатор/ри:           /подпис/                                                       /подпис/ 

Дата: .................  
гр. Завет 
 
 
 
 



2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 
Областния  управител на  Област Разград в 7-дневен срок  от  приемането му. 

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 
 

 
ОТНОСНО: 

             1.10. Предоставяне на  еднократни парични помощи. 

                                                                                         Докл.: М.Хасан–Председател ОбС        

           Общинският съвет гр.Завет с  15 /петнадесет/ гласа „За”, „Против”–2 /двама/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 214: 

 
              При Кмета на Общината и  в канцеларията на Общинския съвет за първото  тримесечие 
на 2014 година. са постъпили  35  молби  за предоставяне на еднократна  парична  помощ.  
Болшинството от случаите  се отнасят  за здравословни проблеми на заявителите  или на техни 
близки.  Всички молби са разгледани на заседание на Постоянната комисия  „Образование, 
култура, здравеопазване и социални дейности, младежки дейности и спорт” при Общинския 
съвет, която прие следното СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна парична помощ  на   31 

лица, посочени  в  настоящата докладна. 
             Предвид  изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският  

съвет  гр.Завет  
РЕШИ: 

1. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на С. Сали от 
с.Острово за лечение. 

2. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Дж.  
Камбурова от с.Брестовене за лечение. 

3. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Б. Ибрямов 
от с.Брестовенене  за лечение на детето му. 

4. Да се отпусне еднократна парична  помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Т.Вели, 
с.Брестовенене  за лечение. 

5. Да се отпусне еднократна парична  помощ  в размер на  100 /сто/  лева на В. Вели от  
с.Брестовене за лечение. 

6. Да се отпусне еднократна парична  помощ  в размер на  100 /сто/  лева на С. Насуф  от 
Брестовене за лечение. 

7. Да се отпусне еднократна парична  помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Р.Юсню 
Ахмет,  гр. Завет за лечение. 

8. Да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 100 /сто/ лева на  Дж.Ахмед от 
с.Веселец  за издръжка на детето и. 

9. Да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 100 /сто/ лева на  Р.Гьочев  от с. 
Брестовенене  за лечение. 

10. Да се отпусне еднократна парична помощ в размер на 100 /сто/ лева на  от Ю.Юсеин 
от  гр.Завет за лечение. 

11. Да се отпусне еднократна парична  помощ  в размер на  100 /сто/  лева на  Ю. Хасан 
Мустафа от с.Веселец за   задоволяване на основни жизнени потребности. 

12. Да се отпусне еднократна парична  помощ  в размер на  100 /сто/  лева на  А.Халил 
Сали от Завет  за  издръжка на  дете. 

13. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Х. Каф от 
с.Острово за лечение. 



14. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/лева на С.Мехмед 
Сюлейман от с.Веселец за   задоволяване на основни жизнени потребности на 
семейството . 

15. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/ лева на Е. Юсню 
Махмуд, с. Сушево за лечение. 

16. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/ лева на Дж.Али 
Сабри,  гр. Завет  за лечение. 

17. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/ лева на Х. Муса 
Хюсеин, с. Острово за лечение. 

18. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/ лева на О.Осман  от 
гр.Завет за  погребение  на баща му, загинал при катастрофа. 

19. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/ лева на Вл. Деанов 
Филков  от  гр.Завет за лечение на детето му. 

20. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/ лева на Р. Генчева 
Харизанова от с.Острово за лечение.  

21. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/ лева на Ф.Али 
Карасали от с.Острово за лекарства. 

22. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на П. 
Костов от гр.Завет за лечение. 

23. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на Б. 
Илиева от Завет за лечение. 

24. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на К. 
Мехмед Алиш от Завет  за лечение. 

25. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на 
А.Руменова Ангелова от гр.Завет  за погребение на съпруга и. 

26. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на В. 
Митков Петров, Завет за изследвания. 

27. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на З. Ариф  
Исуф, с.Брестовене за лечение. 

28. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на Н.Еюб 
Руфад, с. Сушево за издръжка на детето, като средствата се предоставят на директора 
на ОУ .Сушево.. 

29. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на Eв. 
Исаев Русланов,  от с.Брестовене за издръжка на  дете. 

30. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на Ф. 
Ибрям Раим,  гр. Завет за лекарства. 

31. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/ лева на А. Аврамова 
Митева от с.Веселец  за лечение. 

 

    Общо раздадени средства: 2650  лева 

    Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 122 
“Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение на 
Общинския съвет/ . 

32. 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. 
           

ОТНОСНО: 

           1.11. Общинска програма за закрила на детето за 2014 година. 

                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община    

           Общинският съвет гр.Завет със 17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 

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



 
РЕШЕНИЕ № 215: 

 

           Общинският съвет  ежегодно приема Общинска програма за закрила на детето, 
съобразно потребностите на децата  в общината  и техните семейства, и съгласно 
Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.  Съгласно чл.21, ал.1, т. 1 от 
Закона за закрила на детето „Дирекция "Социално подпомагане": осъществява 
текущата практическа дейност по закрила на детето в общината и прави предложения 
до общинския съвет за общинска програма за закрила на детето„. Предложената от  
Д „СП” програма бе разгледана от Комисията по чл.20а от Закона за закрила на детето 
и същата се предлага на вниманието на Общинския съвет гр.Завет за приемане. 
          Предвид гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,  чл.21, 
ал.2, т. 1 от Закона за закрила не  детето и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на 
Закона  за  закрила на детето,   Общинският съвет гр. Завет  
 

                                                           РЕШИ: 
                                                                            
          1.Общинският съвет  гр.Завет приема  Общинска програма за закрила на детето за 
2013 година на Община Завет, както  следва: 

 

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА 

 ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА   ЗАВЕТ 

ЗА 2014 г. 

 

 

     

ЦЕЛ: 

І. НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ДЕЦАТА, ОТГЛЕЖДАНИ В 

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ 

     
 Дейности 

 

1.1. Поддържане на добрите партньорски взаимоотношения, изградени между     
Дирекция Социално подпомагане /ДСП/ и здравните институции,    родители, учители  
и др. с цел превенция на изоставянето и настаняване в институция. Консултиране и 
подкрепа на семействата с деца, застрашени от изоставяне. 

Водеща организация: ОЗД - ДСП 
Партньори : МБАЛ,  Община Завет 
Финансиране: в рамките на бюджет 2014 г. 
Срок: постоянен, 2014 г. 
 

1.2. Предоставяне на алтернативните форми за настаняване на деца –  приемни 
семейства, близки  и роднини, както и услугите предоставяни на деца със специални 
нужди от ДМСГД. 
 

Водеща организация : ОЗД -ДСП 
Партньори: Община Завет, кметствата 
Финансиране: в рамките на бюджет 2014 г. 
Срок: постоянен, 2014 г. 



 
1.3.Популяризиране на съществуващата социална услуга „Приемна грижа” сред 

обществеността.  
� Разпространяване на брошури, рекламни материали; 
� Разговори и консултации; 

Водеща организация: ОЗД - ДСП 
Партньори: Община Завет 
Финансиране: в рамките на бюджет 2014 г. 
Срок: постоянен, 2014 г. 

 
1.4. Повишаване качеството на услугата „Приемна грижа” и увеличаване на броя 

на приемните семейства. 
Водеща организация: ОЗД - ДСП 
Партньори: Община Завет,  
Финансиране: ППЗСП, ППЗЗД, дарители 
Срок: постоянен, 2014 г.  

 

1.5. Консултиране, насочено към подобряване качеството на грижи за 
настанените деца в семейства на роднини и близки или в приемни семейства,  чрез 
провеждане на обучения. 

  
Водеща организация: ОЗД - ДСП 
Партньори: Община Завет 
Финансиране: в рамките на бюджет 2014 г. 
Срок: постоянен, 2014 г.  

             1.6. Осигуряване на обучение на кандидат – осиновители и подкрепа в 
следосиновителния период.  

Водеща организация: ОЗД - ДСП 
Партньори: ЦОП-Разград, КСУДС -Русе 
Финансиране: в рамките на бюджет 2014 г. 
Срок: постоянен, 2014 г.  

 
 
ЦЕЛ: 

ІІ. ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА 

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ 

ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ  

 
 Дейности: 

 

2.1.Поддържане дейността на мултидисциплинарния екип, работещ на база 
Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на 
насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. 

Водеща организация: ОЗД - ДСП 
Партньори: Община Завет, РУП, 
МБАЛ, Отдел „Образование”, РП, 
ЦОП 

                  Финансиране: в рамките на бюджет  
                  за 2014 г. 



Срок: постоянен, 2014 г. 
 

2.2. Повишаване на обществената информираност на родители и деца с цел 
предпазване на децата в  интернет пространството.  

Водеща организация:  ОЗД -ДСП 
Партньори: РУП, МКБППМН,   
Училища 
Финансиране: в рамките на бюджет 
 2014 г. 
Срок: постоянен, 2014 г.  

 
2.3.Разпространение на помагала и диплянки за ученици и родители с насоки за 

действие и противодействие на случаите на насилие  и повишаване информираността 
сред децата относно тяхното право на закрила от всички форми на насилие. 

Водеща организация: ОЗД - ДСП 
Партньори: Училищни ръководства,  
РУП 
Финансиране: в рамките на бюджет 
 2014 г. 
Срок: постоянен, 2014 г. 

 
2.4.Провеждане на информационна кампания за превенция на насилието, 

сексуалната и трудовата експлоатация, злоупотреби в интернет. 
Водеща организация:  Училищни 
 ръководства 
Партньори: ДСП, РУП 
Финансиране: в рамките на бюджет  
2014 г. 
Срок: постоянен, 2014 г.   

 
2.5.Разширяване формите на здравното образование в училищата с цел 

подготовка за отговорно сексуално поведение, предпазване на ХИВ/СПИН и употреба 
на наркотици. 

Водеща организация: Училищни 
 ръководства 
Партньори: БЧК, ОЗД - ДСП 
Финансиране: в рамките на бюджет  
2014 г. 
Срок: постоянен, 2014 г.  
 

             2.6. Развиване на различни видове и форми на услуги, насочени към по-пълно 
обхващане на децата в образователната система. 

Водеща организация: Училищн 
 ръководства                                                                                                                                 
Партньори: ОЗД – ДСП, Община 
Завет 
Финансиране: в рамките на бюджет 
 2014 г. 
Срок: постоянен, 2014 г. 



              2.7. Извършване на проверки по сигнал за нарушаване на правата на децата в 
образователните институции. 

Водеща организация: ОЗД - ДСП                                                                                                                             
Партньори: Училища,  Община 
Завет 
Финансиране: в рамките на бюджет 
 2014 г. 
Срок: постоянен, 2014 г. 
 

 

ЦЕЛ: 

ІІІ. ГАРАНТИРАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП НА ДЕЦАТА ДО КАЧЕСТВЕНО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА С ОГЛЕД ПЪЛНОЦЕННА СОЦИАЛНА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

Дейности: 

 

3.1.Създаване на база данни на отпаднали или застрашени от отпадане ученици 
на общинско ниво. 

Водеща организация: Община  
Завет 
Партньори: училища,  ДСП 
Финансиране: в рамките на бюджет  
2014 г. 
Срок: м.юни 2014 г. 

 
3.2. Развиване на мерки за подкрепа на родителите на отпадащите от училище 

деца. 
Водеща организация: ДСП 
Партньори:  Община Завет,училища 
Финансиране: в рамките на бюджет 
 2014 г. 
Срок: постоянен, 2014 г. 

 
3.3.Създаване на подкрепяща среда в детските градини и училищата за 

включване на деца и ученици със специални образователни потребности в учебния 
процес.  

Водеща организация: Община  
Завет 
Партньори: Училища 
Финансиране: в рамките на бюджет  
2014 г. 
Срок: септември, 2014 г. 
 

3.4.Създаване и поддържане на достъпна архитектурна среда в училищата и 
детските градини. 

Водеща организация: Училищни  
ръководства 
Партньори: Община Завет 



Финансиране: в рамките на бюджет 
2014 г. 
Срок: постоянен, 2014 г. 
 

             3.5. Насърчаване на деца с изявени дарби чрез еднократно финансово 
подпомагане. 
                                                                                        Водеща организация: Община  
                                                                                        Завет 
                                                                                        Партньори: Училища 
                                                                                        Финансиране: в рамките на бюджет 
                                                                                        2014 г. 
                                                                                        Срок: постоянен, 2014 г. 
 
 

ЦЕЛ: 

ІV. НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА  В ПРОЦЕСИТЕ НА 

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ,  РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ ИМ, 

ОРГАНИЗАРАНЕ НА ОТДИХА И СВОБОДНОТО  ИМ ВРЕМЕ 

 
Дейности: 

 
4.1.Приемане на предложения от Ученическите съвети при обсъждането на 

въпроси в областта на образованието, здравеопазването и опазването на околната среда. 
 

Водеща организация: Училищни  
ръководства 
Партньори: Община Завет  
Финансиране: в рамките на бюджет 
 2014 г. 
Срок: постоянен, 2014 г. 
 

4.2.Участие в организирането и провеждането на олимпиади и състезания на 
общинско и областно ниво. 

Водеща организация: Училища,  
РИО 
Партньори: Община Завет 
Финансиране: в рамките на бюджет 
 2014 г. 
Срок: постоянен, 2014 г. 
 

             4.3. Подобряване на условията за спорт в образователната система с цел 
насърчаване на спортната активност на децата.  

 
 Водеща организация: Училища                                                                                 
 Партньори:  Община Завет 
 Финансиране: в рамките на бюджет  
 2014 г. 
 Срок: постоянен, 2014 г. 

 
 



ЦЕЛ: 

V. НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ДЕЦА ЖЕРТВИ НА ПЪТНО–

ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ 

 

Дейности: 

 

5.1. Осъществяване на активна превантивна дейност по опазване живота и 
здравето на децата в движението по пътищата на страната чрез разпространяване на 
подходящи за децата видеофилми и информационни материали, чиято превантивна цел 
е предоставяне на полезни съвети за деца и родители, разпространяване на 
положителни практики, водещи до намаляване на броя на децата жертви на ПТП. 

Водеща организация: Училища 
Партньори: РУП, родители 
Финансиране: в рамките на бюджет 
2014 г. 
Срок: септември, 2014 г. 

  
5.2. Организиране на състезания, викторини, забавни игри, свързани с 

прилагането на правилата за безопасност на движението и пътищата. 
Водеща организация: Училища 
Партньори: РУП, родители 
Финансиране: в рамките на бюджет 
 2014 г. 
Срок: октомври, 2014 г. 

 
VІ.Планиране на социални услуги за деца 

 
Дейности: 

6.1.Откриване на Център за обществена подкрепа /ЦОП/. 
Водеща организация: Община  
Завет 
Партньори: ДСП - ОЗД 
Финансиране: в рамките на бюджет 
2014г. 
Срок: октомври, 2014 г. 
 
 

          О Ч А К В А Н И    Р Е З У Л Т А Т И: 

 
            1. Създаване на предпоставки за премахване на неграмотността и създаване на 
условия за продължаване на образованието на децата. 
         2. Ограничаване броя на децата отпадащи от училище. 
            3. Опазване здравето на децата. 
            4. Ангажиране на децата с творчески и спортни дейности, възстановяващи 
нормалното детство и достъпа до образование и професионална подготовка. 
            5. Увеличаване на броя на посещаващите детска градина и училище деца от 
семейства в неравностойно социално положение. 
            6. Намаляване броя на децата постъпващи в специализирани институции. 
            7. Повишаване обществената информираност за реформата в грижите за децата. 
            8. Запознаване на децата в училищна възраст с техните права и задължения. 



            9. Защита на личността, достойнството и безопасността на децата в интернет 
пространството. 
           10. Намаляване случаите на насилие над деца. 
           11. Ефективна работа по Координационния механизъм.  
 
 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 
Областния  управител на  Област Разград в 7-дневен срок  от  приемането му. 

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 
ОТНОСНО: 

            1.12. Актуализиране на Стратегия за развитие на социалните услуги (2011-

2015 година) и приемане на План за развитие на социалните услуги  за 2014 

годинана Община Завет. 

                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

Общинският съвет гр.Завет със 17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 

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

РЕШЕНИЕ № 216: 

 

Промените в нормативните актове, касаещи социалните услуги  очертаха новата 
философия на държавната политика в областта на социалните услуги, като поставиха 
основите на тяхната децентрализация и деинституционализация. Водеща роля в този 
процес имат общините, които въз основа на анализ на потребностите  от социални 
услуги на територията на съответната община разработват стратегия за развитие на 
социалните услуги.Актуализирането на общинската стратегия се налага в следствие на 
дългосрочното й планиране и динамичните процеси и реформи, които се извършват в 
социалната сфера. Новите възможности за усвояване на средства по различни 
европейски програми  за разкриване на конкретни социални услуги и направения 
анализ от съществуваща потребност  налагат включването в нашата стратегия на новата 
социална услуга „Дневен център за хора с увреждания“. 

Съгласно чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане, в изпълнение на 
Общинската стратегия за социалните услуги, ежегодно Общински съвет приема и 
годишен план за социални услуги на общинско ниво.Те съдържат дейностите, които ще 
бъдат изпълнявани през следващата календарна година. 

Във връзка с горе изложенотоНа основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във 
връзка с чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36б, ал1 и ал.4 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет Завет  

 
РЕШИ: 

 
 1. Актуализира Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 
периода 2011 – 2015г. /Приложение 1/ 

2.   Приема План за развитие на социалните услуги за 2014г. в Община Завет 
/Приложение 2/ 

 



Приложение №1 

 

Планирани социални услуги, мерки и интервенции в Община Завет към Стратегия за развитие на социалните дейности  2011-2015 
 
№ Услуга, вид  Потребители Капацитет Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 
Статус - налична / нова 

(година за 
стартиране) 

Целеви групи 2010 2015 

1 

Център за  

обществена 

подкрепа 

– (ДДД) 

Деца и семейства в риск. 
Деца и възрастни с различни 
увреждания живеещи в 
семейна среда 0 30 

Превантивна корекционно-
възпитателна дейност сред 
малолетни и непълнолетни. 
Консултации-
социални,правни,здравни,психологи
чески и др. 
Приемна грижа 

Нова – планирана през 
2012 и старт през 2014г. 

2 

Център за 

социална 

рехабилитац

ия и 

интеграция 

– 

/ДДД/ 

Деца и лица с увреждания 

0 40 

Медицинска и социална 
рехабилитация, консултации-
социални, правни, здравни и 
психологически; умения за 
самостоятелност и подкрепа на 
семейства; мобилен екип за 
консултация и подкрепа в малките 
населени места 

Нова - разкриване след 
2014г. 

3 
Защитено 

жилище  – 

(ДДД) в 

г.Завет 

Хора с интелектуални 
затруднения 0 10 

Осигуряване на  грижа за хора с 
интелектуални затруднения. Нова - разкриване след 

2014г. 

4 

Дневен 

център за 

лица с  

увреждания 

(ДДД) в 

г.Завет 

Лица с увреждания 
 

0 20 

Комплекс от дейности, които 
създават условия за цялостно 
обслужване през деня, свързани с 
предоставяне на храна, задоволяване 
на ежедневните, здравните, 
образователните и 
рехабилитационни потребности, 

Нова - разкриване след 
2014г. 



както и потребностите от 
организация на свободното време и 
личните контакти; изготвяне и 
осъществяване на индивидуални 
програми за социално включване. 

5 

„Домашен 

социален 

патронаж” – 

oбщинска 
дейност 

Самотно живеещи стари 
хора с увреждания и/или със 
затруднения в 
самообслужването, които 
имат нужда от грижа в 
семейна среда. Самотно 
живеещи стари хора в 
отдалечени населени места, 
без достъп до услуги 

120 150 

Мобилна услуга за обхващане на 
селата-предоставяне на храна, 
комунално-битови услуги, помощ в 
домакинството, здравна и мед. грижа 
и др. 

Налична- разширяване 
на дейностите и 

многообразието на 
услугите и капацитетите 

за обхващане на 
малките населени места. 

6 

Обществена 

трапезария 

– 

общинска 

дейност и по 

проекти 

Самотно живеещи стари 
хора; пенсионери с ниски 
доходи; хора с увреждания и 
ниски доходи и др. 

0 50 

Осигуряване на безплатна храна на 
хора с много ниски доходи или без 
доход. 

налична 

7 

„Личен 

асистент” 

Лица и деца с трайни 
увреждания, с тежки 
здравословни състояния, 
които не могат или са много 
затруднени да се обслужват 
сами 

58 100 

Осигуряване на грижи в семейна 
среда на хора и деца, нуждаещи се 
от постоянно обгрижване в 
ежедневието си. 

Налична - за 
разширяване 

8 

„Домашен 

помощник” 

Лица с трайни увреждания, 
с тежки здравословни 
състояния, които не могат 
или са много затруднени да 
се обслужват сами 

0 15 

Осигуряване на грижи в семейна 
среда на деца и лица, които поради 
различни ограничения от 
здравословен характер са изключени 
от социалния живот. 

Нова –   планира се  
през 2014г – 2015г. 

9 
Клуб на 

пенсионера 

Пенсионери, които нямат 
сериозни здравословни 
проблеми и се обслужват 
сами 

7 7 Осигуряване на лични и социални 
контакти. Информиране и 
консултиране-социално, здравно, 
правно. 

Клуб на пенсионера 

10 Здравен Уязвими  групи от 1 1 Посредничество за достъп до Налична 



медиатор – 

общинска 

дейност 

компактни ромски 
общности: 
-деца 
-бременни 
-възрастни хора 
-хронични болни 

здравни услуги в ромските 
общности; Профилактика за деца и 
възрастни; Дейности в подкрепа на 
майчинството; Здравно-
образователна дейност. 

11 

Център за 

развитие на 

уязвими  

общности – 

Дейност на 
НПО и 
община 

Етнически общности в 
неравностойно положение, 
уязвими групи в ромски 
общности. 
Деца и семейства в риск. 
Безработни. 
Младежи със затруднения в 
социалната интеграция. 
 

1цен-
тър 

1 цен-
тър 

 Подкрепа на общностното развитие 
и 
посредническа структура за 
социално включване на ромските 
общности. Сътрудничество на БТ за 
курсове за ограмотяване и 
квалификации.Подкрепа на детски и 
младежки самоорганизиращи се 
групи. Здравно- образователни 
дейности. Извънкласни форми на 
организиране на свободното време. 
Подкрепа на образователния процес 
и запълване на пропуски. 

Налична – разширяване 
на дейностите. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                 Приложение 2 

Годишен план 

за действие по изпълнение на Стратегия за развитие на социалните дейности в Община Завет 

                                                                                               2015г. 

№ Услуга, вид  Потребители Капаци
тет 

Съдържание – основни дейности, 
фокус на услугата 

Финансиране - 
източник 

   Статус - налична / 
нова (година за 

стартиране) 

1 

Център за  

обществена 

подкрепа 

 

Деца и семейства 
в риск. 
Деца и възрастни 
с различни 
увреждания 
живеещи в 
семейна среда 

30 

Превантивна корекционно-
възпитателна дейност сред 
малолетни и непълнолетни. 
Консултации-
социални,правни,здравни,психологич
ески и др. 
Приемна грижа 

Държавно 
делигирана 

дейност 
Нова –  и старт 

през 2014г. 

2 

Център за 

социална 

рехабилитац

ия и 

интеграция  
 

 

Деца и лица с 
увреждания 

 
40 

Медицинска и социална 
рехабилитация, консултации-
социални, правни, здравни и 
психологически; умения за 
самостоятелност и подкрепа на 
семейства; мобилен екип за 
консултация и подкрепа в малките 
населени места. 

Държавно 
делигирана 

дейност 
Нова –  

Разкриване след 
2014г. 

 

3 

 

 

Защитено 

жилище  – 

 

 

Хора с 
интелектуални 
затруднения  

10 

Осигуряване на  грижа за хора с 
интелектуални затруднения. 

Държавно 
делигирана 

дейност Нова - разкриване 
след 2014 г. 

 
 

Дневен 

център за 

Лица с 
увреждания 

 Комплекс от дейности, които 
създават условия за цялостно 

 
 

 
 



 
 
 
 
4 

лица с  

увреждания 

 
 
 
 

обслужване през деня, свързани с 
предоставяне на храна, задоволяване 
на ежедневните, здравните, 
образователните и рехабилитационни 
потребности, както и потребностите 
от организация на свободното време 
и личните контакти; изготвяне и 
осъществяване на индивидуални 
програми за социално включване 

 
 
 
 

 Държавно 
делигирана 

дейност 

 
 
 
 
Нова - разкриване 
след 2014 г. 

5 

„Домашен 

социален 

патронаж”  

 

Самотно живеещи 
стари хора с 
увреждания и/или 
със затруднения в 
самообслужванет
о, които имат 
нужда от грижа в 
семейна среда. 
Самотно живеещи 
стари хора в 
отдалечени 
населени места, 
без достъп до 
услуги 

120 
120 

Мобилна услуга за обхващане на 
селата-предоставяне на храна, 
комунално-битови услуги, помощ в 
домакинството, здравна и мед. грижа 
и др. 

 

 

 

общинска дейност 
Налична- 

разширяване на 
дейностите и 

многообразието на 
услугите и 

капацитетите за 
обхващане на 

малките населени 
места. 

6 

Обществена 

трапезария  

 

Самотно живеещи 
стари хора; 
пенсионери с 
ниски доходи; 
хора с 
увреждания и 
ниски доходи и 
др. 

 
50 

Осигуряване на безплатна храна на 
хора с много ниски доходи или без 
доход. 

 
 
 

Проект „Фонд 
социална закрила“ 

налична 



 

 

7 

 

 

 

 

„Личен 

асистент” 

Лица и деца с 
трайни 
увреждания, с 
тежки 
здравословни 
състояния, които 
не могат или са 
много затруднени 
да се обслужват 
сами 

58 

Осигуряване на грижи в семейна 
среда на хора и деца, нуждаещи се от 
постоянно обгрижване в ежедневието 
си. 

 
 
 
 
 

По НП »АХУ» 
 ОП »РЧР» 

Налична - за 
разширяване 

 
8 

Клуб на 

пенсионера 

Пенсионери, 
които нямат 
сериозни 
здравословни 
проблеми и се 
обслужват сами 

 
7 

Осигуряване на лични и социални 
контакти. Информиране и 
консултиране-социално, здравно, 
правно. 

 
общинска дейност 

 
Налична 

 

 

9 

Здравен 

медиатор – 

 

Уязвими  групи от 
компактни ромски 
общности: 
-деца 
-бременни 
-възрастни хора 
-хронични болни 

1 

Посредничество за достъп до здравни 
услуги в ромските общности; 
Профилактика за деца и възрастни; 
Дейности в подкрепа на 
майчинството; Здравно-
образователна дейност. 

 

общинска дейност 

Налична 

10 

Център за 

развитие на 

уязвими  

общности – 

 

Етнически 
общности в 
неравностойно 
положение, 
уязвими групи в 
ромски общности. 
Деца и семейства 
в риск. 
Безработни. 

1 цен-
тър 

 Подкрепа на общностното развитие 
и 
посредническа структура за социално 
включване на ромските общности. 
Сътрудничество на БТ за курсове за 
ограмотяване и 
квалификации.Подкрепа на детски и 
младежки самоорганизиращи се 
групи. Здравно- образователни 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дейност на НПО и 

Налична – 
разширяване на 

дейностите. 



Младежи със 
затруднения в 
социалната 
интеграция. 
 

дейности. Извънкласни форми на 
организиране на свободното време. 
Подкрепа на образователния процес 
и запълване на пропуски. 

община 

11 

Други 

дейности за 

развитие на 

социалните 

услуги 

 
 
 
Общински 
служители 

 

 
Участия на служители в семинари 

и курсове  

свързани с функционирането на 

социалните дейности 

 
Дейности по  
Оперативни 

програми 
Налични през 

текущата година 

Обучения 

Участия в 

проучвания 

 

 

 

 

 

Общински 
служители 

 

Проучвания,мониторинг и оценка 

на социалните дейности 

 

Дейности по  
Оперативни 

програми 
Налични през 

текущата година 

 
 
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния  управител на  Област Разград в 7-дневен 

срок  от  приемането му. 
Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 

 

 



 
ОТНОСНО: 

             1.13. Предложение за предоставяне под аренда на земеделски земи в землище 

Прелез. 

                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

           Общинският съвет гр.Завет със 17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 

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

РЕШЕНИЕ № 217: 

 

С решения № 45 по Протокол № 06/18.03.2008 г. и № 154 по Протокол № 
22/26.08.2013г. на Общински съвет – гр.Завет,  училищните земи на ОУ „Кирил и 
Методий” – Прелез са предоставени за стопанисване и управление на Община Завет. 
Съгласно §3 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 24 на ОбС за 
стопанисване, управление и разпореждане със земи от ОПФ нормативно е разписано, че: 
„Установените училищни земи в населените места, където има закрито училище се 

стопанисват и управляват от кмета на общината или директора и училищното 

настоятелство на приемното училище”. Така разписано горе упоменатата наредба дава 
възможност отдаването под аренда да се извършва от Кмета на Общината след решение 
на Общинския съвет. Решенията трябва да съдържат всички необходими реквизити за 
сключване на договор с арендатора по Закона за арендата в земеделието. 
 Отдаването под аренда на земеделски земи се извършва чрез публичен търг или 
публично оповестен конкурс по реда на Наредба № 2 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Завет. 
 Съгласно чл. 22, ал. 1 от Наредба № 24 на ОбС за стопанисване, управление и 
разпореждане със земи от ОПФ – „Физическите и юридически лица, които са наемали 

или арендовали земеделски земи от ОПФ в предходни години и не са заплатили 

дължимите парични вноски, не се допускат до участие в публичен търг или публично 

оповестен конкурс”. 

 Минималният срок за отдаване под аренда е 4 стопански години, а максималният 
- 10 стопански години. 
 След приключване на процедурата по провеждане на публичен търг или 
публично оповестен конкурс, Кметът на Общината сключва договор за аренда. 
 Арендните отношения се уреждат с аренден договор. Същият се сключва в 
писмена форма, регистрира се в съответната служба по земеделие, както и в Служба по 
вписванията - Кубрат. При вписването се представя скица на арендувания имот, 
издадена и заверена от Общинска служба „Земеделие” – гр.Завет. 
 Арендаторът е длъжен да плаща данъците и таксите, свързани с ползването на 
арендувания имот, а арендодателят – данъците и таксите, свързани с неговата 
собственост. 
 Арендаторът може да изменя начина на трайно ползване на обекта на договора и 
да извършва подобрения в него само с предварително писмено съгласие на Кмета на 
Община Завет. Ако след сключването на договора за аренда обстоятелствата, от които 
страните са се ръководили се изменят трайно и това доведе до очевидно несъответствие 
между поетите от тях задължения, всяка от страните може да поиска изменение на 
договора. Изменението не може да засяга уговорения срок. Увеличаването или 
намаляването на добивите от обекта на договора вследствие стопанисването му не е 
основание за изменение на арендното плащане. 



 Договорът за аренда се прекратява: 
1. с изтичане на срока, за който е сключен; 
2. при неизпълнение – по общия ред; 
3. по взаимно съгласие на страните;  
4. с едностранно предизвестие по реда на Закона за арендата в земеделието; 
5. освен по други причини, посочени в закона, още и със смъртта или с поставянето 

под запрещение на арендатора, съответно с прекратяване на юридическото лице – 
арендатор, доколкото в договора не е предвидено друго; 

6. при принудително отчуждаване на арендованата земя за държавни и общински 
нужди по реда на глава трета от Закона за държавната собственост и Закона за 
общинската собственост. 

     Прекратяването на договора за аренда се регистрира в съответната общинска 
служба по земеделие и вписва в Служба по вписванията - Кубрат. 
Община Завет може да развали договора за аренда поради забавяне на плащането на 
арендната вноска, когато тя е за повече от три месеца. 

Дължимите годишни арендни вноски за земите се заплащат авансово по сметка на 
общината в следните срокове: в 10 дневен срок от подписване на договора – за първата 
стопанска година и до 31.12. на предходната календарна година – за всяка следваща 
година от срока на договора.  

     Съгласно §4 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 24 на ОбС 
за стопанисване, управление и разпореждане със земи от ОПФ е разписано, че: началния 
размер на годишната наемна и арендна цена за 1 /един/ декар земя е равна на наема 
определен със Заповед на Министъра на земеделието храните за земите от държавния 
поземлен фонд. 

 
    Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4, чл. 23, ал. 1, 
ал. 2 от Наредба № 24 на ОбС за стопанисване, управление и разпореждане със земи от 
ОПФ и чл. 89, чл. 90, чл. 91, чл. 94 от Наредба № 2 на ОбС за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет – Завет     
      

РЕШИ 
 

 1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за предоставяне под аренда за 
срок от 5 години по реда на Глава седма на Наредба № 2 на ОбС- Завет за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество.     

Определя начална тръжна цена в размер на 31,00 /тридесет и един/лв., за училищни 
земи - собственост на ОУ „Кирил и Методий” – Прелез, както следва: 

1.1. Земеделска земя, представляваща Нива, с площ от 44,667 дка., трета категория, 
находящ се в землище с.Прелез, ЕКАТТЕ 58147, община Завет, област Разград, в 
местността "Мая даа", съставляващ имот №003035 по плана за земеразделяне, при 
граници и съседи: имот №003014-Нива на Сехер Али Юмер, имот №003030-Нива на 
Държавен поземлен фонд, имот №003025-Нива на Данка Славова Михнева, имот 
№003020-Нива на Петър Иванов Денчев и др., имот №000066-Полски път на Община 
Завет, имот №003023-Нива на Шукри Хълми Шукри. Имотът е образуван от имотите 
003021 и 003022, съгласно Решение №32/П от 15.02.1995г. на ПК-Завет; 
 1.2. Земеделска земя, представляваща Нива, с площ от 124,433 дка., трета 
категория, находящ се в землище с.Прелез, ЕКАТТЕ 58147, община Завет, област Разград, 
в местността "Орта бурун", съставляващ имот №034023 по плана за земеразделяне, при 
граници и съседи: имот №000159-Полски път на Община Завет, имот №000160-Полски 



път на Община Завет, имот №034024-Нива на Пепа Йорданова Христова, имот №034025-
Нива насл. на Тодор Неделчев Бобев, имот 0000150-Полски път на Община Завет. Имотът 
е образуван от имот 034009, съгласно Решение №32/П от 15.02.1995г. на ПК-Завет; 

1.3. Земеделска земя, представляваща Нива, с площ от 38,156 дка., трета категория, 
находящ се в землище с.Прелез, ЕКАТТЕ 58147, община Завет, област Разград, в 
местността "Мая даа", съставляващ имот №003034 по плана за земеразделяне, при 
граници и съседи: имот №000066-Полски път на Община Завет, имот №003019-Нива на 
Държавен поземлен фонд, имот №003025-Нива на Данка Славова Михнева, имот 
№000067-Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имотите 003018 и 003033, 
съгласно Решение №32/П от 15.02.1995г. на ПК-Завет; 

1.4. Земеделска земя, представляваща Нива, с площ от 138,146 дка., трета 
категория, находящ се в землище с.Прелез, ЕКАТТЕ 58147, община Завет, област Разград, 
в местността "Край село", съставляващ имот №021002 по плана за земеразделяне, при 
граници и съседи: имот №021001-Пасище, мера на Община Завет, имот №000130-Полски 
път на Община Завет, имот №021003-Нива на ЗОВ-92-КОМЕРС ЕООД, съгласно Решение 
№32/П от 15.02.1995г. на ПК-Завет; 

2. Да се определи депозит за участие за всеки имот в размер на 10 % от 
първоначалната тръжна цена. 

3. Да се определи стъпка за наддаване за всеки имот в размер на  10 % от 
първоначалната тръжна цена. 

4. Преди началото на търга да се заплатят неплатените вноски за стопанска 
2013/2014 год. от предходните наематели, съгласно разпоредбите на Закона за 
задълженията и договорите. 

5. Възлага на Кмета на община Завет г-н Ахтер Сюлейманов Велиев да подготви и 
проведе търга, да одобри спечелилите и сключи договори за аренда с класираните 
кандидати. 

6. Спечелилите търга участници, с които ще бъде сключен договор за аренда на 
земеделска земя да влязат във владение след приключване на стопанска 2013/2014 год. (но 
не по-късно от 31.12.2014 год.) и подпишат протокол за приемане и предаване на имотите. 
            7. Съгласно чл.45, ал.2 от Закона за народната просвета, сумите достигнати от 
търга да бъдат използвани за образователни, здравни, социални и хуманитарни дейности в 
Община Завет. 
             8. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и на 
Областния управител на област Разград в 7 - дневен срок от приемането му. 
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му пред 
Административен съд – гр.Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. 
 

1.14. Образуване на нови поземлени имоти – публична общинска собственост  

в землище гр.Завет 

                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

Общинският съвет гр.Завет със 17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 

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

РЕШЕНИЕ № 218: 

 

        Постъпили са заявления в Общинска администрация - Завет от: Ивелин Стоев 
Лазаров с Вх.№94-И-136-1 от 28.08.2013г., Людмила Начева Георгиева с Вх.№94Л-27-3 
от 02.12.2013г., Лазар Великов Стоев с Вх.№94Л084-1 от  28.08.2013г., Никола Николов 
Цанков с Вх.№94Н-184-3 от 28.08.2013г., Симеон Стоянов Стоянов с Вх.№94С-48-4 от 



28.08.2013г. и Цветан Михов Райчев с Вх.№94Ц-12-1 от 30.08.2013г. за предоставяне на  
парцели за пчелин. 

       Постъпилите заявления са разгледани на общо заседание на Постоянните комисии 
при Общинския съвет, които приеха становище: Общинският съвет да разгледа 
постъпилите заявления и да излезе с решение по тях, като възложи на Кмета на 
общината да отпочне процедура за самоделба на общински имот с номер 067004, 
находящ се в землище гр.Завет, ЕКАТТЕ 30065, обл.Разград с площ 51,416 дка, трета 
категория, местност „Могилите”, с начин на трайно ползване „Пасище, мера” и раздели 
имота на 8 /осем/ части, като се осигури достъп до местен път.        
        Община Завет е собственик на имота и за него има съставен АПОС №102 от 
04.03.2014г., вписан под № 144, том 3, Вх.рег.№713, дело № 549 от 12.03.2014г. в 
Служба по вписванията гр.Кубрат.  
        За този имот има проявен интерес за разполагане на постоянни пчелини и 
предоставянето му за ползване с цел уреждане и узаконяване дейността на пчеларите. 
 

        Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост, чл. 5, ал. 1, т. 7 от Правилника за дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – 
Завет  

РЕШИ 
 

        1. Възлага на Кмета на Община Завет г-н Ахтер Велиев да направи необходимите 
постъпки за изготвяне на проект за самоделба на общински имот с номер 067004, 
находящ се в землище гр.Завет, ЕКАТТЕ 30065, обл.Разград с площ 51,416 дка, трета 
категория, местност „Могилите”, с начин на трайно ползване „Пасище, мера”, като се 
обособят 8 /осем/ самостоятелни имоти, в т.ч. един имот за местен път, така както е 
посочено в приложените скици-проект и координатен регистър, а именно: 
         - имот № 067007 с площ 1,500 дка; 
         - имот № 067008 с площ 1,000 дка; 
         - имот № 067009 с площ 1,000 дка; 
         - имот № 067010 с площ 1,000 дка; 
         - имот № 067011 с площ 1,000 дка; 
         - имот № 067012 с площ 1,000 дка; 
         - имот № 067013 с площ 0,500 дка; 
         - имот № 067014 с площ 44,415 дка; 
 2. Задължава Кмета на Община Завет да извърши необходимите действия пред 
Общинска служба „Земеделие” – гр.Завет за разделяне на гореописания имот и 
въвеждане на промените в регистъра на имотите и собствениците. 
         3. Изготвените проекти за самоделба на имотите да се предоставят на Общинския 
съвет за разглеждане и вземане на решение. 

4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и на 
Областния управител на област Разград в 7 - дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването му 
пред Административен съд – гр.Разград по реда на Административно процесуалния 
кодекс. 

 
ОТНОСНО: 

1.15 .Приемане на прогноза за периода 2015-2017 г. на постъпленията от 

местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Завет 



                                                                            Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  

           Общинският съвет гр.Завет със 17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 

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

 
РЕШЕНИЕ № 219: 

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 82, чл.83 ал.2 и чл.84 от 
Закона за публичните финанси и Наредба №10 за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет е нужно приемането на 
прогноза за периода 2015-2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите 
за местни дейности на Община Завет , която е разработе спазвайки разпоредбите и 
указанията на Закона за публични финанси и Наредба №10 за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет 

 
          Предвид гореизложеното и на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във 
връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 82, чл.83 ал.2 и чл.84 от Закона за публичните финанси и Наредба №10 за условията 
и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет, 
Общински съвет – Завет 

Реши: 

   1. Приема прогноза за периода 2015-2017 г. на постъпленията от местни 
приходи и на разходите за местни дейности на Община Завет съгласно Приложение 
№1; 

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 оспорване в 14 - дневен срок по АПК пред 
Административен съд – гр. Разград 

 

ОТНОСНО: 

           1.16. Частично прекратяване на договор за безвъзмездно предоставяне право 

на стопанисване и управление върху недвижим имот – публична общинска 

собственост 

                                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

Общинският съвет гр.Завет със 17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 

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

РЕШЕНИЕ № 220: 

 

           Със свое Решение №246/28.01.2003 год.  Общински съвет – Завет е предоставил 
безвъзмездно право на ползване на Агенция „Социално подпомагане“ гр.София за 
нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Завет, част от едноетажна масивна 
сграда - публична общинска собственост със ЗП 460 м2 в гр.Завет, кв.44, УПИ VІІІ – 
„Озеленяване“, състояща се от :  



 
            1. Канцелария №1 с полезна площ 9,80 м2; 
            2. Канцелария №2 с полезна площ 6,72 м2; 
            3. Канцелария №3 с полезна площ 37,80 м2; 
            4. Канцелария №4 с полезна площ 12,71 м2; 
            5. Канцелария №5 с полезна площ 19,32 м2; 
            6. Стая за почивка №1 с полезна площ 13,02 м2; 
            7. Стая за почивка №2 с полезна площ 13,02 м2; 
            8. Архивна с полезна площ 20,86 м2; 
            9. ½ идеални части от WC с полезна площ 12,00 м2; 
           10. ½ идеални части от фоайе и коридори с полезна площ 61,42 м2; 
 

В изпълнение на горецитираното решение, Кмета на Община Завет е сключил 
договор за безвъзмездно предоставяне  право на стопанисване и управление върху 
недвижим имот  - публична общинска собственост с Агенция „Социално подпомагане“ 
гр.София. 

С писмо вх. №УД-02-20-175/25.03.2014 год. от Директора на Дирекция 
„Социално подпомагане“ – Кубрат, ни уведомяват, че във връзка с настъпили 
структурни промени и преобразуване на Дирекция „Социално подпомагане“ – Завет в 
Изнесено работно място, както и драстично намаляване на числеността на персонала, 
не използват канцеларии №4, №5 и архивното помещение в административната сграда 
по Договор от 25.05.2004 год. подписан между Община Завет и Агенция „Социално 
подпомагане“. 

В Стратегията за социално подпомагане на Община Завет 2011 -2015 год.  е 
заложено разкриване на социална услуга „Център за обществена подкрепа“, за който е 
необходим сграден фонд. 
  С оглед отпадане на необходимостта на ползване на горепосочените канцеларии, 
останалите помещения в административната сграда могат да се ползват от този център. 
За целта е необходимо Решение на Общински съвет – Завет. 

Община Завет е собственик на имот – публична общинска собственост, 
представляващ масивна сграда със застроена площ 460,00 кв. м, находяща се в кв.44, 
УПИ - VІІІ,  съгласно ПУП на град Завет, одобрен със заповед №349/23.04.1985 год. на 
Кмета на Община Завет, с административен адрес гр.Завет, ул.“Лудогорие“ №19, 
съгласно АОС №723/22.08.2014 год., при граници и съседи на имота:север – УПИ - ІХ, 
изток – улица, юг - улица, запад – улица. 
     Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.8  от Закона за местното 
самоуправление и местната  администрация, Общинският съвет гр.Завет  
       

                   

                                                                       РЕШИ: 

 
             1. Да се прекрати частично Договор за безвъзмездно предоставяне право на 
стопанисване и управление върху недвижим имот – публична общинска соственост от 
25.05.2004 год., сключен между Община Завет и Агенция „Социлно подпомагане“ в 
частта: т. 1.4. Канцелария №4 с полезна площ 12,71 м2; т. 1.5. Канцелария №5 с полезна 
площ 19,32 м2 и т. 1.8. Архивна с полезна площ 20,86 м2, като в останалата си част 
остава в сила.   

 2. Задължава Кмета на Община Завет да сключи споразумение с Агенция 
„Социално подпомагане“ гр.София, за частично прекратяване на договор за 



безвъзмездно предоставяне право на стопанисване и управление върху недвижим имот 
– публична общинска собственост, относно имотите описани в т.1.  
             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. 

 
 

 
 
МЕХМЕД  ХАСАН 

Председател  на  Общинския съвет гр.Завет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


