
 

 

                                                                                   

    
                                                                             ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  12  от  21.09.2016  година 
 
 

ПО ПЪРВА  ТОЧКА 

   Предоставяне  на еднократни парични помощи. 

                                                                                                           Докл.: Е.Исмаил –Председател ОбС            

.  

     Общинският съвет гр.Завет с 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”–

1(един), „Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 2(двама)  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 125 

 

              В деловодството на Общинска администрация Завет  са  постъпили  29  
заявления  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. Комисията прие следното СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна парична 
помощ  на 25 лица, посочени  в  настоящето решение.  
 
       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  100.00 (сто) лева на 
Гюлюмсер  Якуб от  с. Веселец,  ул. «Ю.Гагарин» №  за погребение на съпруга и. 

2. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто) лева на Риза  
Мехмедов, с. Сушево, ул. „Руен” №  за лечение. 

3. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто)лева на 
Гюлбааде Алишева, с. Брестовене,  ул. „Шипка” №  за  погребение на баща и. 

4. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто) лева  на 
Фикрет  Халил, гр. Завет,  ул. „Преслав” №  за лечение. 

5. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто)лева на 
Рашид  Осман, с. Острово, ул.„Рила” №  за  обгрижване на майка му. 

6. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  150.00 (сто и  петдесет) 

лева на Лиляна  Илиева,  гр. Завет,  ул. Калиакра №  за ремонт на жилището и. 
7. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  150.00 (сто и петдесет) 

лева на Снежана Антонова,  гр. Завет, ул. Бели Лом № за ремонт на жилището и. 
8. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50 (петдесет)  лева на 

Атидже Ямен, с. Брестовене,  ул. „П.Р.Славейков” №  за  лечение. 



9. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто) лева на 
Осман  Осман,  с. Веселец,  ул. Хр. Смирненски №  за погребение на сина му. 

10. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто) лева на 
Мехмед  Юсеин,  с. Прелез, ул. В.Левски №  за  лечение. 

11. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто)  лева на 
Кязим  Махмуд,  с. Веселец,  ул. «Стара планина»  №  за лечение. 

12. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто)  лева на 
Гинка  Христова, с. Брестовене,  ул. Хан Аспарух  №  за  погребение. 

13. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто)  лева на 
Юмюш  Джелилова,  с. Брестовене,  ул. Царевец  № за  обгрижване на внуците и. 

14. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто)  лева на 
Мехмед Кочак, с. Брестовене,  ул. Огоста №  за  за  неотложни социални нужди. 

15. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто)  лева на 
Зюлейха Мехмед, гр. Завет,  ул. Марица  №  за лечение на детето и. 

16. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто)  лева Лейля  
Салиева, с. Брестовене,  ул. Люлин №   за лечение. 

17. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50 (петдесет)   лева на 
Гюлсес Мехмед, с. Брестовене, ул. Шипка №  за  лечение. 

18. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50 (петдесет)   лева на 
Халиме Сюлейман, с. Прелез, ул. Мусала №  за  неотложни социални нужди. 

19. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 200.00 (двеста) лева на 
Неджат  Ахмедов, с.Брестовене, ул. Дунав №  за  покриване на последиците от  
пожар. 

20. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто) лева на Асен  
Стоянов, с. Острово, ул. Тракия №  за погребение  на баща му.                  

21. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00(сто)лв на Тахир 
Юмеров, с. Брестовене, ул. В. Левски № за  подготовка на детето му за училище.                  

22. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто) лева на Али  
Хасан,  с. Прелез,  ул. Лудогорие №  за  лечение.                  

23. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  150.00 (сто и петдесет) 

лева на Натали Нанева,  гр. Завет, ул. Орловска  № за лечение. 
24. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 80 (осемдесет)   лева на 

Гана Маринова,  гр. Завет,  ул. Родопи №  за лечение. 
25. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 80 (осемдесет)   лева на 

Севдалина Стоянова, гр. Завет, ул. Здравец №    за лечение. 
 

Всичко  раздадени средства: 2560 .00 лева 

      26. Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 
122 “Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение 
на Общинския съвет/ . 
       27. 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. 

                                                  
 
 
 
 
 



ПО   ВТОРА ТОЧКА 

             Определяне представител на Община Завет за участие в Областна  комисия 

за  изработване на областна  здравна  карта. 

                                                                                           Докл.: Е.Исмаил –Председател ОбС     

 

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

„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 2(двама),  прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 126 

 

С промените, приети  в  Закона за лечебните заведния през месец септември 2015 
година в чл.29 на Глава шеста - Национална здравна карта. Областни здравни 

карти, ал. 3 и ал. 4  придобиват следния вид: 

   (3) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.; изм., бр. 98 от 2010 г., в 

сила от 101.01.2011 г.; изм., бр. 72 от 2015 г.) За изработване на областната здравна 

карта министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която 

включва областния управител, двама представители на регионалната здравна 

инспекция, двама представители на районната здравноосигурителна каса, двама 

представители на районната колегия на Българския лекарски съюз, един представител 

на районната колегия на Българския зъболекарски съюз, един представител на 

регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни 

грижи, един представител на представителните организации за защита на правата 

на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, и по един 

представител на всяка община в съответната област. Областният управител е 

председател на комисията. 

  (4) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2010 г., в сила от 31.07.2010 г.; изм., бр. 72 от 2015 г.) 

Представителите на общините по ал. 3 се определят по реда на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. Представителят на представителните 

организации за защита на правата на пациентите във всяка от областните комисии 

се избира и се освобождава общо от представителните организации. 

  

В изпълнение на тази  разпореба и постъпило в деловодството на  Община Завет 
писмо с Изх. № 04-03-2 от 16.09.2015  година  на  Областния управител на област 
Разград – г-жа Галина Георгиева- Маринова,  Общинският съвет гр. Завет с Решение 
№359, прието по Протокол №51 от 17.09.2015 година определи г-жа Зюлфие 
Алиосманова Исмаил – заместник-кмет на Община Завет за представител на Община  
Завет  в комисията за  изготвяне на областна здравна  карта  на област  Разград.  

 
        Предвид настъпилите кадрови промени в общинска администрация  Завет и на 
основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната  
администрация  във връзка с чл. 29, ал. 3 и ал. 4 от Закона за лечебните заведения, 
Общинският съвет  гр. Завет     
                                                                 РЕШИ: 

 

 1. Определя г-жа  Женифер Ахмедова Пойраз – директор на дирекция   
ОСОПИХД  за представител на Община  Завет  в комисията за  изготвяне на областна 
здравна  карта  на 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. 
 

 
 

ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 

 Актуализиране съставите на постоянно действащи комисии, определени с 

решение на Общинския съвет гр. Завет.   

                                                                                 Докл.: Е.Исмаил –Председател ОбС            
 

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

„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 2(двама),  прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 127 

 

Общинският съвет  гр. Завет с Решения № 12, прието по Протокол № 02 от 
30.11.2015 г. определи състава на  Комисията по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане 
правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, с Решение № 61, 
прието по Протокол № 06 от 30.03.2016 г. определи състава на  Общинската комисия за 
ред и сигурност, с Решение № 83  по Протокол № 08 от 20.05.2016 г. утвърди състава 
на  Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата.   
            Предвид настъпилите кадрови промени  в  общинската администрация се налага 
актуализиране съставите на горепосочените комисии. 
 

Във връзка с гореизложеното, Общинският съвет гр.Завет  
 

РЕШИ:  

 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, т.23 и ал.2  от ЗМСМА, чл. 40 от Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет Завет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация - мандат 2015 -2019 год., във 
връзка с чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищно-спестовни  влогове (ЗУПГМЖСВ)  и чл.16, ал.2 от  Правилника за прилагане 
на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни  
влогове (ППЗУПГМЖСВ), Общинският съвет гр. Завет : 

1.1. Освобождава от състава на Местната комисия  по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ 
при Община Завет г-жа  Ирена Симеонова Минева. 

1.2. Избира за член на Местната комисия  по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при 
Община Завет  г-жа  Женифер Ахмедова Пойраз – директор на дирекция  ОСОПИХД. 

 
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 1, т.23 и ал.2  от ЗМСМА във връзка с чл. 40 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Завет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация - мандат 2015 -
2019 год., Общинският  съвет  гр.Завет: 

2.1. Променя общата численост на състава на Общинската комисия за ред и 
сигурност /КОРС/  от  14 /четиринадесет/   на 12 /дванадесет/ човека. 

2.2. Освобождава от състава на Общинската комисия за ред и сигурност  г-жа 
Ирена Симеонова Минева. 

2.3. Освобождава от състава на Общинската комисия за ред и сигурност   г-н 
Димитър Стефанов Ковачев. 

 



3. На основание чл.21, ал. 1, т. 1, т.23 и ал.2   от Закона за  местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 40 от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация - мандат 2015 -2019 год.,  във връзка с  § 1а, ал. 2 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата,   Общинският съвет 
гр. Завет: 

3.1. Освобождава от състава на Общинската комисия по безопасност на 
движението  по пътищата  при Община Завет г-н Мехмед Байсер Юмер – секретар на 
комисията. 

3.2.  Избира за секретар  на Общинската комисия по безопасност на движението  
по пътищата  при Община Завет г-ца Мюзеям Неджиб Адем – мл. експерт  в дирекция 
„ОСОПИХД”. 
 

4. 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  Разград по реда на  АПК. 

 
 

             ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Завет за 

учебната 2016/2017 година. 

                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 

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

„Въздържали се”– 1(един), отсъстват – 2(двама),  от проведеното поименно гласуване,  
прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 128 

 

            На вниманието на Общинския съвет гр. Завет e представено  за разглеждане и  
вземане на решение  предложение относно утвърждаване на маломерни и слети 
паралелки в училищата на община Завет. 
Причини: 

1.  По предложения на директорите на училища, придружени със становища 
на Началника на РУО-Разград, Общинска администрация е изготвила 
справка (Приложение № 1) за броя на маломерните и слети паралелки и 
броя на учениците в тях за учебната 2016/2017 година в училищата на 
територията на община Завет. 

2. Съгласно чл. 11, ал. 3 и ал. 5 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г, за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на децата в паралелките 
и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена 
изключения от минималния брой на ученици в паралелките се допускат с 
разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни 
средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 
единни разходни стандарти за съответната дейност. 

Финансови и други средства:  
        Размерът на допълнителните средства се определя, като разликата между 
норматива за минимален брой съгласно приложението (I-IV - 16 ученика; V-ХII - 18 
ученика) и действителния брой на учениците в паралелка се умножи по съответния 



единен разходен стандарт.  
       Задължение на първостепенния разпоредител е да дофинансира 
общообразователните училища, в които общият брой на учениците в паралелките е до 
80 ученика. За училищата по чл. 11, ал. 4, съгласно който общият брой на учениците в 
съответните паралелки надвишава 80, съгласно чл. 11 ал. 3, т. 2 и 3 и чл. 5 ал. 2 н 3, 
допълнителни средства извън определените по ЕРС се осигуряват по преценка на 
финансиращия орган, ако това е необходимо. 

Цели: 

          Запазване на училищата в малките населени места и осигуряване на 
психологическия комфорт на учениците, предлагам да бъдат утвърдени маломерни и 
слети паралелки в училищата на територията на Община Завет.  

Очаквани резултати: 
        Обучението в маломерните паралелки дава много по-добра образователна 
подготовка, отколкото в слети паралелки. 
    Като се утвърдят предложените маломерни и слети паралелки в училищата на 
учениците от малките населени места, ще се осигури възможността да посещават 
местните училища, което ще гарантира безопасността им, спокойствието на родителите 
и добрата образователна подготовка. 

        След анализ на информацията, постъпила от директорите на училища в община 
Завет и в съответствие с действащите нормативни документи в системата, Кметът на 
Община Завет предлага  на  Общинския съвет  да утвърди  маломерни и слети 
паралелки в училищата в община Завет, съгласно приложение № 1.            

         Предвид изложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,  във 
връзка с чл.11, ал. 1, т. 2 и т.3 и ал. 2 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на децата в паралелките и в групите 
на училищата, детските градини и обслужващите звена (изм. и доп. в ДВ, бр. 
17/28.02.2012 г.), чл. 124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет  гр. 
Завет   

                                                    

РЕШИ:  

 

           1.Утвърждава маломерни и слети паралелки в училищата в община Завет, 
съгласно приложение № 1, както следва: 
ОУ „Васил Левски” с. Сушево 

- слята паралелка 1/2 клас от 10ученици  - за дофинансиране 6 ученика 
- слята паралелка 3/4 клас от 8 ученици  - за дофинансиране 8 ученика 
- слята паралелка 5/8 клас от 16 ученици  - за дофинансиране 2 ученика 
- слята паралелка 6/7 клас от 12 ученици  - за дофинансиране 6 ученика 
Общо за дофинансиране: 22 ученика от слети паралелки 

Общо ученици -46 бр. 

ОУ „Хр.Ботев“ с.Брестовене 

-маломерна паралелка 6”а” клас от 15 ученика-за дофинансиране 3 ученика   
-маломерна паралелка 4”а” клас от 15 ученика-за дофинансиране 1 ученик  
Общо за дофинансиране: 4 ученика от маломерна паралелка 
Общо ученици -168 бр. 

 



ОУ „Хр.Ботев“ с.Острово 

- маломерна паралелка 1 клас от 11 ученика - за дофинансиране - 5 ученика  
- маломерна паралелка 2 клас от 10 ученика - за дофинансиране - 6 ученика  
- маломерна паралелка 3 клас от 11 ученика - за дофинансиране - 5 ученика  
- маломерна паралелка 4 клас от 10 ученика - за дофинансиране - 6 ученика  
- маломерна паралелка 5 клас от 15 ученика - за дофинансиране - 3 ученика  
- маломерна паралелка 6 клас от 11 ученика - за дофинансиране - 7 ученика  
- слята паралелка 7/8 клас от 19 ученици  - за дофинансиране 0 ученика 
Общо за дофинансиране: 32 ученика от маломерна паралелка 

Общо ученици -87 бр. 

ОУ „Хр.Ботев“ с.Веселец 

- слята паралелка 1/3клас от 14 ученика  - за дофинансиране 2 ученика 
- слята паралелка 2/4 клас от 9 ученика  - за дофинансиране 7 ученика 
- маломерна паралелка 5 клас от 11 ученика - за дофинансиране – 7 ученика  
- слята паралелка 6/8 клас от 11 ученика  - за дофинансиране 7 ученика 
- маломерна паралелка 7 клас от 11 ученика - за дофинансиране - 7 ученика  
Общо за дофинансиране: 14 ученика от маломерна паралелка 

      Общо за дофинансиране: 16 ученика от слети  паралелки 
Общо ученици -56 бр. 

 
ПГЗ „К.А.Тимирязев“ гр.Завет 

- слята паралелка 9 клас от 28 ученика  -   за дофинансиране 0 ученика 
- слята паралелка 10 клас от 24 ученика  - за дофинансиране 0 ученика 
- маломерна паралелка 11”а”клас от 14 ученика-за дофинансиране-4 ученика  
- маломерна паралелка 11”б”клас от 14 ученика-за дофинансиране-4 ученика  
- маломерна паралелка 12”а”клас  от 11 ученика  - за дофинансиране 2 ученика 
- маломерна паралелка 12”б”клас  от 11 ученика  - за дофинансиране 2 ученика 
 Общо за дофинансиране: 11 ученика от маломерна паралелка 

       Общо за дофинансиране: 0 ученика от слети паралелки 
 Общо ученици -103 бр. 

 

СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Завет 

- маломерна паралелка 1”б” клас от 15 ученика - за дофинансиране -1 ученик  
- маломерна паралелка 7”а” клас от 17 ученика - за дофинансиране -1 ученик  
Общо за дофинансиране: 0 ученика от маломерна паралелка 

      Общо ученици -335 бр. 

 
           2. Дофинансира маломерните и слети паралелки в училищата  на  община Завет, 
отговарящи на условията по чл. 11,  ал. 3, т. 2 и 3 и чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 от 
29 декември 2000 г., в които общия брой на учениците в паралелките е до 80 ученика, а 
именно:  

- ОУ „Васил Левски“ - с. Сушево   ( 22 ученика за дофинансиране); 
- ОУ ”Христо  Ботев” - с. Веселец  (30 ученика за  дофинансиране),   

          3.За маломерните и слети паралелки в училищата в гр. Завет и населените места в 
общината, в които общият брой на учениците надвишава 80, дофинансирането е за 
сметка на бюджета на съответното учебно заведение. 
          4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и  Областния 
управител на област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

 



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

 
 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА 

Определяне на средна месечна посещаемост в детските градини на 

територията на община Завет за учебната 2016-2017 година. 

                                                                                          Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 

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

„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 2(двама),  прие следното  
 
 

РЕШЕНИЕ  № 129 

          
            На вниманието на Общинския съвет гр. Завет и представена  за разглеждане и  
вземане на решение по докладна записка относно средна месечна посещаемост в 
детските градини на територията на община Завет за учебната 2016-2017 година. 

 
 Причини: 

       

Съгласно разпоредбите на  чл. 2, ал.  6  от Наредба № 7 /29.12.2000г. за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците, и на децата в 
паралелките   и в групите на училищата, ДГ, и обслужващите звена / изм. ДВ. бр.17 от 
28 февруари 2012г./на МОН, Общинският съвет е органа, който определя месечната 
посещаемост в детските заведения на територията на общината. 

 
Финансови и други средства: 

 

Приемането на горепосоченото Решение няма да е свързано с изразходване на 
допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с допълнителни 
човешки ресурси. 

 

Очаквани резултати:  

 

            След приемане на Решението за „Определяне на средна месечна посещаемост в 
Детски градини на територията на община Завет за учебната 2016-2017 година.” ще 
настъпи синхронизиране на дейността на Детските градини с Наредба № 7 /29.12.2000г. за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците, и на децата в 
паралелките   и в групите на училищата, ДГ, и обслужващите звена / изм. ДВ. бр.17 от 
28 февруари 2012г./на МОН. 
 
           Предвид гореизложеното и на основание  чл.21, ал.1, т. 23 във връзка с чл.17, 
ал.1, т.3 от ЗМСМА и на основание чл. 2, ал.6  от Наредба № 7 /29.12.2000г. за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците, и на децата в 
паралелките   и в групите на училищата, ДГ, и обслужващите звена / изм. ДВ. бр.17 от 
28 февруари 2012г./на МОН,  Общинският съвет гр.Завет  

 

РЕШИ:  

 



 1. Определя средна месечна посещаемост  в детските градини на територията на 
община Завет за учебната 2016-2017 година,  както следва: 

 
1.1.  За целодневни детски градини с до две групи – 12 деца за учебната 2016 - 

2017г. 
1.2.  За целодневни детски градини с повече от две групи – 14 деца за учебната 

2016 - 2017г. 
              

2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр. Завет  и 
Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК.                     
 

 

 

ПО СЕДМА  ТОЧКА 

       Даване на съгласие за отчуждаване на недвижим имот, намиращ се в с. 

Брестовене, общ. Завет. 

                                                                                 Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
 
      Общинският съвет гр.Завет с 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 

„Въздържали се”– 1(един), отсъстват – 2(двама) от проведеното поименно гласуване, 
прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 130 

 

В общинска администрация гр. Завет е постъпило заявление с вх. № 94-215-
1/01.08.2016 г. от Тодор Йорданов Пенев в качеството му на законен наследник на 
съпругата си, жител на гр. Кубрат, с което заявява, че е необходимо Общинския съвет 
да даде съгласие за продажба на нежилищен имот, представляващ самостоятелно 
обособен обект от двуетажна масивна сграда „Здравна служба с. Брестовене“, със 
застроена площ на обекта от 38,6 кв. м., заедно с 18 %  ид. ч. от общите части на 
сградата, находящ се в чертите на с. Брестовене, общ. Завет, кв. 13 от ПИ 668, заедно с 
отстъпено право на строеж, без правото на собственост върху земята, при граници на 
имота: от изток – улица, запад – улица, север – пл. № 161, юг. пл. № 667. 

Съгласно чл. 11 от Договор за приватизационна продажба, вписан с рег. № 
2560/04.11.2004 г., парт. книга стр. 361 в Агенция по вписванията, Служба по 
вписванията гр. Кубрат, купувачът се задължава да не отчуждава явно или скрито, без 
писмено съгласие на продавача, недвижимия имот, предмет на договора за срок от 15 
години от датата на придобиване на собствеността.  

Съгласно  Закона за общинската собственост (ЗОС) придобиването, управлението 
и разпореждането с имоти и вещи-общинска собственост, се извършват под общото 
ръководство и контрол на общинския съвет. Редът за придобиване на право на 
собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и 
за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, и правомощията на кмета на 
общината, се определят с наредба на общинския съвет, при спазване на разпоредбите на 
този закон и на специалните закони в тази област, освен когато е приложим Законът за 
публично-частното партньорство.  



Наследниците не упражняват лекарска (стоматологична, фармацевтична) 
търговска практика (дейност), поради което имат намерение да продадат имота на друг, 
който ще ползва имота за стоматологична практика. 

Това ще е  от полза за жителите на община Завет, тъй като ще могат да се 
ползват от услугите, които ще предоставя зъболекарския кабинет.  

В случай, че Общинският съвет вземе решение с което даде съгласие да се 
продаде имота, то следва да е под условие имотът да се ползва за упражняване на 
лекарска (стоматологична, фармацевтична), търговска практика (дейност) в рамките на 
остатъка от 15 години от датата на сключване на Договор за приватизационна 
продажба, вписан с рег. № 2560/04.11.2004 г., парт. книга стр. 361 в Агенция по 
вписванията, Служба по вписванията гр. Кубрат. 
 
Предвид гореизложеното  и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 11 от Договор за приватизационна продажба на обект 
„Стоматологичен кабинет“ с. Брестовене  чрез публичен търг с явно наддаване,  вписан 
с рег. № 2560/04.11.2004 г., парт. книга стр. 361 в Агенция по вписванията,  Служба по 
вписванията гр. Кубрат,  Общинският съвет гр. Завет  

                                                     

                                                        Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие наследниците на Даниела Иванова Пенева (бивш жител на гр. 

Кубрат, общ. Кубрат), да отчуждят имота предмет на Договор за приватизационна 
продажба на обект „Стоматологичен кабинет“ с. Брестовене чрез публичен търг с явно 
наддаване с вписан с рег. № 2560/04.11.2004 г., парт. книга стр. 361 в Агенция по 
вписванията, Служба по вписванията гр. Кубрат, под условие същият да се ползва за 
упражняване на лекарска (стоматологична, фармацевтична), търговска практика 
(дейност) в рамките на остатъка от 15 години от датата на сключване на горе цитирания 
договор.  

2. Възлага на кмета на община Завет да предприеме всички необходими 
действия във връзка с изпълнение на настоящото решение. 

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. 

 
 

 

ПО ОСМА  ТОЧКА 

        Изменение и допълнение на Решение № 59 по Протокол № 5 от 26.02.2016 г. на 

Общински съвет-гр. Завет за определяне на имоти-публична общинска 

собственост – пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване за 

стопанската 2016/2017 г. 

                                                                               Докл.: Д.Татар – Зам.-кмет на Община 

       
        Общинският съвет гр.Завет с 12(дванадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 

„Въздържали се”– 3(трима), отсъстват – 2(двама) от проведеното поименно гласуване, 
прие следното  
                                                          РЕШЕНИЕ  № 131 

 



По Протокол № 5 от 26.02.2016 г., Общинският съвет гр. Завет е приел Решение № 59, с 
което определя имоти-публична общинска собственост на Община Завет, с начин на трайно 
ползване (НТП) – пасища, мери и ливади, за отдаване под наем или аренда за индивидуално 
ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 
животни, регистрирани във Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и 
вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм за срок от 5 
стопански години, съгласно приложение списък, който е неразделна част от решението. 
Приложение № 1 към това решение представлява списък на площи с НТП – пасища, 
мери и ливади по землища за отдаване под наем за индивидуално ползване по реда на чл. 
37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) през 2016 г. 
на територията на община Завет. В заглавието на всяка таблица в Приложение № 1 след 
абревиатурата „ЗСПЗЗ“ пише „Ср.Рентно плащане – 5,00 лв./дка“.  

В изпълнение на Решение № 59 на Общинския съвет  гр. Завет,  списъкът на имотите 
за индивидуално ползване, подробно описани по землища, номера, НТП и категории е обявен и  
процедурата стартирана.  

 Съгласно чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, пасищата, мерите и ливадите от държавния и 
общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда по реда на чл. 24а, ал. 2 от 
ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 
БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по 
пазарен механизъм. Принципът за определяне на цената по пазарен механизъм е 
посочен и в Решение № 59 по Протокол № 5 от 26.02.2016 г. на Общински съвет-гр. 
Завет, но не е взет предвид, тъй като към момента на приемане на решението не е била 
изготвена пазарната оценка на имотите, предвидени за общо и индивидуално ползване 
през стопанската 2016/2017 г. 

За имоти -публична общинска собственост – пасища, мери и ливади за общо и 
индивидуално ползване за стопанската 2016/2017 г., са изготвени доклади за 
определяне на базисни наемни цени при отдаване под наем на мери, пасища в 
землищата на гр. Завет, с. Брестовене, с. Веселец, с. Прелез, с. Сушево и с. Иван 
Шишманово. Същите са описани съответно в Приложение № 1, Приложение № 2, 
Приложение № 3, Приложение № 4, Приложение № 5, Приложение № 6 към 
настоящото предложение.  

За да спазим изискванията на ЗСПЗЗ е необходимо да прецизираме Решение № 
59 по Протокол № 5 от 26.02.2016 г. на Общински съвет-гр. Завет. 

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

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост и чл. 37 и, ал. 1 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет гр. Завет  

 

                                                      Р Е Ш И: 

 
1. Изменя  т. 1 от Решение № 59 по Протокол № 5 от 26.02.2016 г. на Общинския 

съвет гр. Завет, като в Приложение № 1 – „Списък на площи с НТП – пасища, мери и 
ливади по землища за отдаване под наем за индивидуално ползване по реда на чл. 37и 
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) през 2016 г.”, 
заличава думите „Ср.Рентно плащане – 5,00 лв./дка“, от заглавията на всички таблици с 
имотите по отделните  землища  на община Завет, включени в  приложението. 

2. Създава нова т. 4 към Решение № 59 по Протокол № 5 от 26.02.2016 г. на 
Общински съвет гр. Завет, както следва: 

„т. 4. Общинският съвет гр. Завет приема  базисни наемни цени при отдаване 
под наем на мери, пасища в землищата на гр. Завет, с. Брестовене, с. Веселец, с. Прелез, 



с. Сушево и с. Иван Шишманово,  описани в Приложение № 1, Приложение № 2, 
Приложение № 3, Приложение № 4, Приложение № 5, Приложение № 6 към 
настоящото решение, като базисните наемни цени на всеки имот се закръглят към цял 
лев в полза на наемодателя.” 

3. Досегашната т. 4 от Решение № 59 по Протокол № 5 от 26.02.2016 г. на 
Общински съвет гр. Завет, става т. 5. 

4. 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 след обявяването 
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 
         ПО ДЕВЕТА  ТОЧКА 

       Отписване на несъбираеми вземания и задължения на Община Завет поради 

изтекла давност. 

                                                                                     Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

       Общинският съвет гр.Завет с 13(тринадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 

„Въздържали се”– 2(двама), отсъстват – 2(двама), прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 132 

 
В деловодството на Община Завет е постъпил одитен доклад на Сметна палата 

№ 0100308416 с входящ № УД-02-20-444/05.07.2016г. за резултатите от извършен 
финансов одит на Годишния финансов отчет (ГФО) за 2015 г. В същия са констатирани 
некоригирани отклонения във връзка с провизираните вземания и задължения, които 
оказват влияние върху достоверността на ГФО за 2015 г.  

Във връзка с констатациите със Заповед № УД-02-09-372/09.09.2016 г. на кмета 
на община Завет е назначена комисия със задача да извърши инвентаризация на 
вземанията и задълженията в срок до 17.09.2016 г. вкл. В резултат на извършената 
инвентаризация на вземания и задължения на Община Завет и направен анализ на 
вземанията и задълженията, възникнали преди 2011 г. вкл. е констатирано че са изтекли 
предвидените в законодателството давностни срокове, поради което тези вземания и 
задължения не могат да бъдат принудително събрани. Същите са описани подробно в 
Приложение № 1 и Приложение № 2 към настоящото предложение.  

Имайки предвид, че с изтичане на погасителната давност, общинската 
администрация не може да осъществи принудително изпълнение за събиране на 
несъбираеми вземания, както и към нея не могат да бъдат осъществени принудително 
мерки за събиране на задълженията на общината към нейните контрагенти, а в същото 
време същите увеличават размера на просрочените вземания и задължения, и имат 
негативна роля при представяне на касовите отчети за изпълнение на бюджета. За да се 
избегнат тези отклонения при следващата проверка от Сметна палата е необходимо 
тези вземания и задължения по Приложение № 1 и Приложение № 2 към настоящото 
предложение да бъдат отписани от счетоводните регистри на общината.  
 

Предвид гореизложеното и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 111, ал. 1, буква „в“ от Закона за задълженията и договорите и чл. 171, ал. 1 
във връзка с чл. 162, ал. 2, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, 
Общинският съвет гр. Завет  

Р Е Ш И: 
 



1. Дава съгласие за отписване от счетоводните регистри на община Завет на 
всички вземания и задължения, подробно описани в Приложение № 1 и Приложение 
№2. 

 
                              Приложение № 1 

       

 СПРАВКА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ КЪМ 30.06.2016Г. 

       

№ 
по 

ред 
Вид вземане и контрагент 

к
о

д
 

п
а
р

т
и

д
а

 

Булстат/ЕГН 

П
р

и
х
о

д
е
н

 

п
а
р

а
гр

а
ф

 

Просрочено 
вземане 

дата 

1 Наем имущество     24-05 5 573,17   

1.1 ЕТ Хайрие Хасан с. Ясеновец 063 116006002   179,35   2004г. 

1.2 Стоян Славов Илиев 064 7904275125   100,64   2004г. 

1.3 "Бордо" ЕООД гр. Кубрат 116512890 065 4706215101   1 842,42   2002г. 

1.4 "Зора-плюс" ЕООД гр. Разград 066 116551369   403,20   2004г. 

1.5 Айдън Хюсеинов Маджар с. Севар 067 7603255123   240,00   2005г. 

1.6 "Орикс Комерс" ООД гр. Завет 068 3412235059   518,40   2005г. 

1.7 "Лидер" ООД гр. Разград 069 116560973   1 552,64   2005г. 

1.8 Сехрин Ремзи Сюлейман  с. Брестовене 071 8209295080   84,00   2006г. 

1.9 Ахмед Мехмед Канти 072 4803055148   551,66   2006г. 

1.10 ЕТ "Грация" - 2002 гр. Варна 074 103793176   100,86   2006г. 

2 Такса храна ЦДГ     27 - 01 807,31     

2.1 Завет - МОЛ Снежана Христова 224     455,86   
2006-
2009 

2.2 Острово - МОЛ Леман С. Кърмазова 254     351,45   
2003-
2009 

3. Неустойки     28-02 19 067,24     

3.1 ЕТ "Шанс-2000" Сашо Стоянов 226     19 067,24   2005г. 

4. Концесии     41-00 1 516,00     

4.1 ЕТ "Шанс-2000" Сашо Стоянов       1 516,00   2005г. 

5. Други просрочени вземания       11 042,24     

5.1 Далекосъобщения  ост по с/ка 4110 080     386,49   2009г. 

5.2 Албена ЧДК Завет ост по с/ка 4110 001     1 720,00   1998г. 

5.3 Любен Димитров ост по с/ка 4110 004     318,00   1999г. 

5.4 Зекимюрен Шакир ост по с/ка 4110 005     864,00   1999г. 

5.5 Октай Мехмед ост по с/ка 3020 001     510,00   10.2004г. 

5.6 Ридван Мухарем ост по с/ка 3020 003     237,49   04.2006г. 

5.7 Бехчет Юмер бензин ост по с/ка 3020 005     32,66   07.2006г. 

5.8 
Бехчет Юмер проп-бутан ост по с/ка 
3020 005     198,48   07.2006г. 

5.9 Джеват Абтула  ост по с/ка 3020 008     388,53   12.2003г. 

5.10 Гюнер Ружди Осман ост по с/ка 3020 013     685,78   01.2008г. 

5.11 Хюсеин Ниязи Кямил ост по с/ка 3020  259     235,00   10.2010г. 

5.12 Айнур Юзеир Хюсмен ост по с/ка 4213 001     2 552,77   1998г. 

5.13 Хюсеин Ниязи Кямил ост по с/ка 4213  004     1 426,92   10.2010г. 

5.14 Гюнер Ружди Осман ост по с/ка 4261 002     984,12   2007г. 

5.15 Роман Александров ост по с/ка 4887 006     300,00   1999г. 

5.16 Мехмед Кьомюрджи ост по с/ка 4887 007     150,00   1999г. 

5.17 Махмуд Абил ост по с/ка 4887 008     52,00   1995г. 

  ВСИЧКО: Х Х Х 38 005,96     
 



                                                                                             Приложение № 2  
          

СПРАВКА НА ПРОСРОЧЕНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ КЪМ 30.06.2016Г.  

          
документ  код доставчик к фя & вид разход сума 

вид № дата   с/ка     

ф-ра 00000000
04 

06.11.2007 230 Хас Маш ООД Русе 6029 6 1020 нерегл 
сметище 

360,00 

ф-ра 00000002
86 

19.8.2003 150 Алкатур ЕООД Разград 6022 6 1020 превоз 1 162,80 

ф-ра 00005062
62 

23.5.2003 157 Каргоекспрес Варна 6029 1 1020 автоуслуга 1 461,01 

ф-ра 00000004
12 

19.1.2004 132 Пиви ЕООД Р-д 6029 1 1020 програмиране 143,22 

ф-ра 00000001
36 

01.7.2004 174 ПКИ Зора Р-д 6029 1 1020 к материали 150,00 

ф-ра 00000001
49 

19.7.2004 174 ПКИ Зора Р-д 6029 1 1015 к материали 55,20 

ф-ра 00000009
53 

23.11.2004 181 Актис-ТМ ООД София 6029 1 1020 абонамент 133,00 

ф-ра 00000000
16 

18.2.2005 182 ЕТ КиК К Кънчев Разград 6029 1 1020 охрана 240,00 

ф-ра 00000000
17 

18.2.2005 182 ЕТ КиК К Кънчев Разград 6029 1 1020 охрана 164,59 

ф-ра 00000000
44 

29.10.2003 144 ИМСТИ ЕООД Ямбол 6029 6 1020 СМР 2 516,36 

ф-ра 10100770
52 

24.2.2005 171 Резон Б-я ООД София 6011 1 1015 CD 68,40 

ф-ра 00000001
37 

07.7.2006 006 Обл Администрация Р-д 6029 1 1020 усл по дог 360,00 

ф-ра  00000001
65 

14.9.2006 006 Обл Администрация Р-д 6029 1 1020 усл по дог 240,00 

ф-ра  00000001
84 

12.10.2006 006 Обл Администрация Р-д 6029 1 1020 усл по дог 120,00 

ф-ра 00000002
45 

05.12.2006 006 Обл Администрация Р-д 6029 1 1020 усл по дог 240,00 

ф-ра 01000003
85 

04.12.2007 022 ЕТ Проше-П Панов 
Разград 

6029 1 1020 I  net достъп 300,00 

ф-ра 00000004
26 

03.6.2009 061 ВиК Меден кладенец 
Кубрат 

6029 6 1020 подръжка УО 600,00 

ф-ра 00000000
80 

11.6.2009 046 Сдуж с нест ц 
Толерантност 

6091 1 4600 чл внос 2008 3 300,00 

ф-ра 00000000
44 

25.6.2003 138 Бордо ЕООД Кубрат 6029 6 1020 сметопочиств 2 100,00 

  01.7.2003  ОССП ост по с/ка 4510     1 496,41 

  01.7.2003  ОССП ост по с/ка 4555     6 744,83 

  01.7.2003  ОССП ост по с/ка 4556     1 174,82 

  01.7.2003  ОССП ост по с/ка 4557     273,10 

  1999г.  Албена ЧДК ост по с/ка 4897    -280,00 

  1999г.  Любен Димитров по ска 4897    378,00 

  1999г.  Депозити ост по с/ка 4897     3 625,54 

  1999г.  Емиш Шевкъева пос/ка 4897    -12,22 

    всичко:     27 115,06 

          

 
 



2. Възлага на кмета на община Завет да предприеме всички необходими действия 
във връзка с изпълнение на настоящото решение. 

 
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. 
 

 
 
Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 
ЕРСИН  ИСМАИЛ 

Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


