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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!                                                          
                                                               Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                       От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

Протокол  № 40 от 11.03.2019 година 
 

ПО  ПЪРВА ТОЧКА 
       Кандидатстване на Община Завет с проект „Патронажна грижа в община 
Завет и община Цар Калоян” по  Процедура  за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ ВG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година 

                                                                        Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
                                                                                   
        Общинският съвет гр. Завет с  16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъства - 1(един)  от проведеното  поименно  гласуване 
прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 437 
 
 
Министерството на труда и социалната политика обяви набирането на проектни 

предложения по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, 
Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, 
Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”, 
Бюджетна линия: BG05М9ОР001-2.040. 

Общата цел на процедурата е подобряване на качеството на живот и 
възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез 
осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален 
и кадрови) капацитет за предоставянето им.  

Специфичната цел  е да се изгради модел за патронажни грижи за възрастни хора и 
лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания с цел осигуряване 
на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. Проектът 
ще се реализира в изпълнение на заложените мерки в Плана за действие за периода 2018-
2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа, одобрен с РМС № 
28/19.01.2018г. 

Конкретни бенефициенти по процедурата  са всички общини в Републикя 
България, които ще предоставят патронажна грижа за лицата от целевите групи. 
            Общият бюджет на процедурата за  предоставяне на  безвъзмездна финансова 
помощ  ВG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания – Компонент 2”  е в размер на 45 700 000 лева, 85 %  от която е 
финансиране от Европейския социален фонд  и 15 % национално финансиране. 

За всяко едно проектно предложение е определен максимален размер на база 
броя на лицата от целевата група,  получаващи здравно-социални услуги и съответните 
разходи за предоставяните услуги и разходите за материални и нематериални активи; 
непреките разходи (разходите за организация и управление и информация и 
комуникация) и разходите за СМР. Проектното предложение трябва да включва 
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минимум 50 потребители от целевата група.  За община Завет е определен индикативен 
брой потребители 28 лица от целевата група. Максималната стойност за 
предоставяните интегрирани здравно–социални услуги за едно лице е до 2016,00 лева.  
            Предвид изискването за подаване на проектно предложение, което включва 
минимум 50 потребители от целевата група е допустимо група от общини да подадат 
едно проектно предложение.  Това налага Община  Завет да кандидатства по 
процедурата с друга община от областта. След проведени разговори с кметовете на 
другите общини от областта,  предлагам Община Завет да кандидатства  с общ проект с 
Община  Цар Калоян, като едната от общините се явява кандидат, а другата партньор.  
            Съгласно  дадените указания „Партньори на кандидатите за безвъзмездна 
финансова помощ“ са всички физически и юридически лица и техни обединения, които 
участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото изпълнение на 
проекта или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от 
проекта и разходват средства от безвъзмездната финансова помощ. 

По  настоящата процедурата не се изисква съфинансиране от кандидатите и 
безвъзмездната финансова помощ е 100%. 

Допустими за финансиране са следните дейности: 
- Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за 

нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора;  
- Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране;  
- Обучение и супервизия на персонала;  
- Ремонти, обзавеждане и оборудване на подходящи помещения, включително и 

закупуване на транспортни средства за извършване на мобилната работа, при 
аргументирана необходимост.  
Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги следва да бъде за 

период от 12 месеца. 
 
Към проектното предложение задължително  трябва да се приложи Решение на 

Общинския  съвет, в което да бъде изразено съгласие за: 
1. Подаване на проектно предложение по процедура BG05М9ОР001-

2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 
Компонент 2”. 

2. Сключване на споразумение за партньорство  между Община Завет и 
Община Цар Калоян. 

               
              Воден  от  гореизложеното, Кметът на Община  Завет  предлага Община Завет 
да кандидатства с проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар 
Калоян” по  процедура  за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
ВG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 
Компонент 2” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-
2020 година  
            Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 4. „Развитие на пазара на 
труда и подобряване на жизнения стандарт”, Мярка 4. „Повишаване   на 
ефективността на здравеопазването” от Плана за развитие на Община Завет за 
периода 2014-2020 година.  
 

        Предвид  гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 12, ал.1 и 4 от 
Закона за общинската собстевност във връзка с чл. 11, ал. 1 от  Наредба №2 на ОбС – 
гр. Завет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 
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във връзка с  изискванията за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 , процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ ВG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания – Компонент 2”,  Общинският  съвет  гр. Завет   

 
                                                           РЕШИ:    

 
           1. Общинският съвет гр. Завет дава съгласие Община Завет, като кандидат в 
партньорство с Община цар Калоян,  да кандидатства с проект „Патронажна грижа в 
община Завет и община Цар Калоян” по  Процедура  за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ ВG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.  
          2. Дейностите по проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар 
Калоян” по  Процедура  за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
ВG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 
Компонент 2” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 
година   отговарят на Приоритет 4. „Развитие на пазара на труда и подобряване на 
жизнения стандарт”, Мярка 4. „Повишаване   на ефективността на 
здравеопазването” от Плана за развитие на Община Завет за периода 2014-2020 
година.  
           3. Общинският съвет гр.Завет определя Община  Завет за кандидат по проект 
„Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян, с  партньор Община 
Цар Калоян.. 

   4. На основание чл. 59,  чл. 60, чл. 61 от ЗМСМА, Общинският съвет гр. Завет 
утвърждава образец на споразумение за партньорство  между Община Завет и Община 
Цар Калоян, съгласно Приложение № 1. 
           5. Общинският съвет гр. Завет упълномощава Кмета на Община Завет, г-н Ахтер 
Сюлейманов Велиев,  да сключи споразумение за партньорство по образеца, утвърден 
по т. 4 от настоящето решение, с Община Цар Калоян, обл. Разград във връзка с 
подготовката  и изпълнението на проект „Патронажна грижа в община Завет и 
община Цар Калоян” по  процедура  за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ ВG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания – Компонент 2” на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020 година. 
            6. Общинският съвет гр. Завет, възлага изпълнението на проект 
„Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян” по  процедура  за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05M9OP001-2.040 
“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година на Звено 
„Домашен социален патронаж” при Общинска администрация  гр. Завет ,  ръководено 
от  ресорен заместник кмет.  
            7. Общинският съвет гр. Завет предоставя безвъзмездно на Звено „Домашен 
социален патронаж” за управление  помещение с наименование „Помещение за 
хранене”, находящо се в едноетажна сграда, публична общинска собственост, 
„Домашен социален патронаж“ на ул. „Лудогорие“ № 38 в гр. Завет, собственост на 
Община Завет,  с полезна площ  от 36 кв. м., което да се използва за нуждите на проект 
„Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян” за времето на 
изпълнение на проекта и за срок не по-кратък от датата на  одобряване на окончателния 
доклад по проекта.   
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           8. Общинският съвет гр.Завет възлага на Кмета на Община Завет да извърши 
необходимите фактически и правни действия за изпълнение на взетите решения. 

     9.  На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване 
защита на особено важни и значими обществени интереси, допуска предварително 
изпълнение на решението.  

     Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на 
оспорване в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс. 
         10. 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. 
 
 
 
         Приложение : Образец на Споразумение за партньорство. 
 
 

 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 
 

  Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Завет, проведено на 
11.03.2019 г.,  Протокол № 40, т. 1 от дневния ред по доклад № 03-789/05.03.2019 г., при кворум от 
16 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 16 (шестнадесет) гласа „за”, 
„против” - 0 (нула), „въздържали се”- 0(нула), отсъства -1(един) и е подпечатано с официалния 
печат на Общински съвет Завет. 
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                                                                ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                    

                                                           Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                          Протокол  № 40  от  11.03.2019  година 
 
 

 ПО ВТОРА  ТОЧКА 
         Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на редовното  
заседание на  Общото събрание на „Асоциация по В и К” на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД гр. Разград на 12.03.2019г.  
                                                                                   Докл.: Eрсин Исмаил-Председател ОбС 

 
         Общинският съвет гр.Завет с  16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства - 1(един)  от проведеното  поименно  гласуване 
прие следното 
  

РЕШЕНИЕ  № 438 
 

В деловодството на Общинския съвет гр. Завет на 14.02.2019 година е постъпило 
писмо от Областния  управител на област Разград, в качеството му на Председател на 
„Асоциация по ВиК” на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград, с което се свиква редовно  заседание на Общото събрание на 
Асоциацията, което ще се проведе на 12.03.2019г. (вторник) от 14:00 ч. в зала 712 на  
Областна администрация Разград, при следния  дневен ред: 

1. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2018  година, на 
основание  чл.198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите. 

2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2018 
година  на основание  чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

3. Разглеждане на предложение за изменение на Бюджет на Ассоциация по В и К за 
2019 година, съгласно постъпило искане от Община Разград (писмо изх. № АО-05-03-
5827-1/15.08.2018 г.), по реда на чл. 20, ал. 7, предложение последно от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

4. Приемане  на бюджет на Асоциация по В и К за 2019 година, на основание  
чл.198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите. 

5. Съгласуване на Бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване–
Дунав” ЕООД гр. Разград,  като В и К оператор за периода 2017-2021 г. на основание чл. 
198в, ал. 4, т. 5 от Закон за водите. 

6. Разглеждане и одобряване на подробна инвестиционна програма за 2019 година 
на онование чл. 6.2 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К 
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационни 
услуги. 

7. Приемане на решение за промяна на границите на Асоциация по В и К на 
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД  гр. Разград, чрез  
приемане на Община Попово. До започване на действията на стопанисване, поддържане и 
експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на  В и К  услуги на 
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потребителите на територията на община Попово от В и К оператора  «Водоснабдяване и 
канализация» ООД гр. Търговище. 

8. Други. 
 
На основание  чл.8, ал. 2, във вр. с ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване  и канализация – разпределението на  
процентното съотношения на гласовете на членовете е както следва: 

 
Областният управител, представляващ държавата 35,00% 
Община Разград 34.78 % 
Община Кубрат 12,49% 
Община Завет  7,21% 
Община Лзница  6,31% 
Община Цар Калоян  4,21% 

 
 
На основание чл. 10, ал. 5, т. 5 предл. последно от  Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Председателят на  АВиК 
предоставя на  Общинския съвет предложения за решения по т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и 
т. 7 от дневния ред, както следва: 

 
Решение 1 по т. 1: На основание чл.198в, ал.4, т. 10   от Закона за водите, 

членовете на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособена территория, 
обслужвана  от «Водоснабдяване –Дунав» ЕООД гр. Разград, приемат  годишен отчет 
за дейността на Асоциация по ВиК за 2018 г. 

Решение 2 по т. 2: На основание чл. 9, ал. 2 във връза с чл. 26, ал. 3 от Правилника 
за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, 
членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от  „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат отчет за 
изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2018 г. и вземат решение за 
публикуване на същия на интернет страницата на Областна администрация Разград, 
раздел Асоциации по ВиК. 

Решение 3 по т. 4: На основание чл.198в, ал.4, т. 9  от Закона за водите,  
членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от  „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат  бюджет на 
Асоциации по ВиК за 2019 г. 

Решение 4 по т. 5: На основание чл.198в, ал.4, т. 5  от Закона за водите,  
членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от  „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, съгласуват  Бизнес план за 
развитие на дейността на „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД гр. Разград,  като В и К 
оператор за периода 2017-2021 г. 

Решение 5 по т. 6: На основание чл.198в, ал.4  от Закона за водите и  чл. 6.2 от 
Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и 
съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационни услуги, 
членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от  „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, одобряват  подробна 
инвестиционна програма за 2019 година, която е изцяло съобразена с инвестиционните 
нужди на всички  публични собственици в обособената територия и гарантира пълно 
изпълнение на задължителното  ниво на инвестиции от страна на „Водоснабдяване–
Дунав” ЕООД гр. Разград за 2019 година. 
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Решение 6 по т. 7: На основание чл.198в, ал.4, т. 7  от Закона за водите, 
членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК, приемат  решение за промяна на 
границите на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  
„Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, чрез  присъединяване  на Община Попово. До 
започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К 
системите и съоръженията и предоставяне на  В и К  услуги на потребителите на 
територията на община Попово от „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, същите  
ще продължават  да се извършват от  ВиК оператора «Водоснабдяване и канализация» 
ООД гр. Търговище. 

 
Съгласно разпоредбата на чл.198е, ал. 5 от Закона за водите, във връзка с чл.5, ал.6 

от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 
канализация (издаден от министъра на регионалното развитие, обн. ДВ бр. 66 от 
08.08.2014 г., в сила от 08.08.2014 г., изм. бр. 106 от 23.12.2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) 
позицията и мандатът  на представителя на общината за заседанията на Общото  събрание 
на  Асоциацията по В и К се гласува по ред, определен от Общинския съвет. Доколкото 
такъв ред към момента не е установен, то следва Общинският съвет  Завет да определи  
конкретна позиция  за всяко отделно решение  и да  възложи на представителя на 
общината  в Асоциацията,  да гласува по съответния начин. 

Предвид  гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.15, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация,  във  връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал.5 
от Закона за водите, по повод покана за заседние на  Общото събрание на Асоциация по 
ВиК на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. 
Разград, насрочено за 12.03.2019г. (вторник) от 14:00 ч. в зала 712 на  Областна 
администрация  Разград, Общинският  съвет  гр. Завет 

   
                                                           РЕШИ:    
 

1.  Дава мандат на Ахтер Сюлейманов Велиев - Кмет на община  Завет  за участие в 
насроченото   заседние на Общото събрание на Асоциацията по ВиК. 

2. При невъзможност  да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да 
упълномощи с изрично пълномощно арх. Денис Юнал Татар - заместник кмет на Община 
Завет за представител на Община Завет в Общото събрание на Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград.  

 
3.   Съгласува  позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 
3.1. По т. 1 от дневния  ред –  Приемане на отчет за дейността на Асоциация 

по В и К за 2018  година, на основание  чл.198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите., 
представителят на Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К на 
обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да 
гласува «ЗА»  следното  решение: На основание чл.198в, ал.4, т. 10   от Закона за 
водите, членовете на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособена территория, 
обслужвана  от «Водоснабдяване –Дунав» ЕООД гр. Разград, приемат  годишен отчет 
за дейността на Асоциация по ВиК за 2018 г. 

3.2. По т. 2 от дневния ред - Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на 
Асоциация по В и К за 2018 година  на основание  чл. 9, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, , 
представителят на Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К на 
обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да 
гласува «ЗА»  следното  решение:  На основание чл. 9, ал. 2 във връза с чл. 26, ал. 3 от 
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Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 
канализация, членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от  „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат 
отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2018 г. и вземат решение за 
публикуване на същия на интернет страницата на Областна администрация Разград, 
раздел Асоциации по ВиК. 

3.3. По точка 3 от дневния  ред  -Разглеждане на предложение за изменение на 
Бюджет на Асоциация по В и К за 2019 година, съгласно постъпило искане от 
Община Разград (писмо изх. № АО-05-03-5827-1/15.08.2018 г.), по реда на чл. 20, ал. 7, 
предложение последно от Правилника за организацията и дейността на 
асоциациите по водоснабдяване и канализация, представителят на Община Завет  в 
Общото събрание на Асоциацията да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в 
защита интересите на гражданите на Община Завет. 

3.4. По т. 4 от дневния  ред  - Приемане  на бюджет на Асоциация по В и К за 
2019 година, на основание  чл.198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите,  представителят на 
Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, 
обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да гласува «ЗА»  следното  
решение:  На основание чл.198в, ал.4, т. 9  от Закона за водите,  членовете  на Общото 
събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  
„Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат  бюджет на Асоциации по ВиК за 
2019 г. 

3.5. По т. 5 от дневния  ред – Съгласуване на Бизнес плана за развитие на 
дейността на „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД гр. Разград,  като В и К оператор за 
периода 2017-2021 г. на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закон за водите, 
представителят на Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К на 
обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да 
гласува «ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ»  по следното  решение:  На основание чл.198в, ал.4, т. 5  от 
Закона за водите,  членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от  „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, съгласуват  
Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД гр. Разград,  
като В и К оператор за периода 2017-2021 г. 

3.6. По т. 6 от дневния  ред - Разглеждане и одобряване на подробна 
инвестиционна програма за 2019 година на основание чл. 6.2 от Договора за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителните и канализационни услуги, представителят на 
Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, 
обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да гласува «ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ» за следното  решение:  На основание чл.198в, ал.4  от Закона за водите и  чл. 6.2 от 
Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и 
съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационни услуги, 
членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от  „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, одобряват  подробна 
инвестиционна програма за 2019 година, която е изцяло съобразена с инвестиционните 
нужди на всички  публични собственици в обособената територия и гарантира пълно 
изпълнение на задължителното  ниво от страна на „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД гр. 
Разград –за 2019 година. 

 
3.7. По т. 7 от дневни яред - Приемане на решение за промяна на границите на 

Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване–
Дунав” ЕООД  гр. Разград, чрез  приемане на Община Попово. До започване на 
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действията на стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и 
съоръженията и предоставяне на  В и К  услуги на потребителите на територията 
на община Попово от В и К оператора  «Водоснабдяване и канализация» ООД гр. 
Търговище, представителят на Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и 
К на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, 
да гласува «ЗА»  следното  решение:  На основание чл.198в, ал.4, т. 7  от Закона за 
водите, членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК приемат  решение за 
промяна на границите на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  
„Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, чрез  присъединяване  на Община Попово. До 
започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К 
системите и съоръженията и предоставяне на  В и К  услуги на потребителите на 
територията на община Попово от „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, същите  
ще продължават  да се извършват от  ВиК оператора «Водоснабдяване и канализация» 
ООД гр. Търговище. 

 
3.8. По точка  т. 8 от дневния ред - Други: Представителят на Община Завет  в 

Общото събрание на Асоциацията да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в 
защита интересите на гражданите на Община Завет. 

      4.  На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване 
защита на особено важни и значими обществени интереси, допуска предварително 
изпълнение на решението.  

       Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване 
в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс. 
            5. Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им.  
             Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му, 
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.  

 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил……………….. 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                              Р Е Ш Е Н И E 
От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

Протокол  №  40  от  11.03.2019  година 
 

 
    ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 

        Приемане на анализ на потребностите  от подкрепа на  личностно развитие  на 
децата и учениците в община Завет. 
                                                                                   Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 
         Общинският съвет гр.Завет с 13(тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 4(четирима)  от проведеното  гласуване  прие  
           

РЕШЕНИЕ  № 439 
 

        Законът за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила от 01.08.2016 
г, задължава общините да изготвят Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 
развитие на децата и учениците, въз основа на който Областният управител организира 
разработването на Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие. 
        Проектът на Анализ е изготвен от работна група, назначена със Заповед №УД-02-09-
95/25.02.2019 година на кмета на община Завет. Изложени са основните принципи, цели и 
съдържанието на регламентираната в ЗПУО подкрепа за личностно развитие. 
       Съдържателната част на предложения проект, показва състоянието на 
образователната система в Община Завет през периода 2016-2018 година, и включва 
подадена информация, проучвания, интервюта, дискусии и събеседвания със 
заинтересованите страни.  
 
      Основните изводите от Анализа са следните: 

1.  След влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование и 
извършената оптимизация на училищната мрежа, системата на предучилищното и 
училищното образование в Община Завет обхваща следните законодателно 
установени институции: шест общински детски градини и шест училища.  

2. В Община Завет има изградена и добре функционираща системата за предучилищно 
и училищно образование.  

3. В Община Завет съществуват условия за осъществяване на подкрепата за личностно 
развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, съвместно с държавните и местните органи и структури и 
доставчиците на социални услуги. 

4. На територията на Община Завет няма общински център за ресурсно подпомагане, а 
при установяване на потребност от такава подкрепа, грижата за децата и учениците 
може да бъде възлагана на държавната институция . 

5. Създадени са условия за сътрудничество и отношения на загриженост между 
всички участници в процеса на образование, като са необходими процедури за 
повишаване на ефективността на комуникацията между тях. 
ЗПУО ясно разписва ангажиментите на общинските съвети, свързани с 

функционирането на общинските институции в системата на предучилищното и 
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училищното образование. 
Предвид гореизложеното  и  на  основание чл.17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал.1, т. 23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.196, ал.1 и 
3 от Закона за предучилищното и училищното образование,  Общински съвет-Завет  

 

                                                         РЕШИ:    

 

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците от Община Завет, приложен към настоящето решение. 
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. 
 

 
                       
 
                                         

 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                

                                                                 Р Е Ш Е Н И E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  40  от  11.03.2019  година 
 
 
        ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

         Приемане  на прогноза за периода 2020-2022 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  с  12(дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 5(петима)  от проведеното поименно гласуване  
прие           

 
РЕШЕНИЕ  № 440 

 
 

Бюджетната процедура за 2020 г. стартира съгласно БЮ № 1/08.02.2019 г. – 
Указания за подготовка и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните 
разпоредители с бюджет за периода 2020-2022 г., съгласно т.2.1.3. от Решение № 52 на 
Министерския съвет от 31 януари 2019 г. за бюджетна процедура за 2020 г.  

Съгласно Закона за публичните финанси (ЗПФ) 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 
(НУРСБПМДСТГСПИОБОЗ), Кметът на общината организира съставянето на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години. По тази причина е 
изготвено настощото предложение за бюджетна прогноза на общината за периода 2020-
2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община 
Завет.  

Предложението за бюджетна прогноза на общината за периода 2020-2022 г. е 
изготвено, съгласно критериите, посочени в ЗПФ и НУРСБПМДСТГСПИОБОЗ и е 
необходимо да бъде одобренa  от Общинския съвет на гр. Завет. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл.83, ал. 1, т. 1-6 и ал. 2 от Закона за публичните 
финанси (ЗПФ), чл. 10, чл. 28, ал. 1, т. 1-6 , ал. 2,  ал. 3 и ал. 4 от 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, Общинският  съвет  гр. Завет 

   
                                                           РЕШИ:    

 

1. Одобрява бюджетна прогноза на Община Завет за периода 2020-2022 г. в частта 
на местни дейности, по показатели от единната бюджетна класификация, 
съгласно приложения ( програмен формат на Министерство на Финнансите): 
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  Приложение № 8 „Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от 
местни приходи и на разходите за местни дейности“ на Община Завет; 

  Приложение № 8а „ Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за 
периода 2020-2022 год.“ 

  Приложение № 1а – Прогноза на показателите за поети ангажименти и за 
задължения за разходи за периода 2020-2022 г. (в лв.); Обяснителна записка към 
приложение № 1а; 

 Приложение № 6г – Прогноза за общинския дълг ( вкл. и намеренията за поемане на 
нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2020-2022 г.на Община Завет;  

 Приложение № 7в  - Справка за ефекта от увеличението на минималната разботна 
заплата за периода 2020-2022 г. по бюджета на общината. 

 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 - дневен срок по АПК пред 
Административен съд – гр. Разград 

 

 

 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил………………… Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

14

 
 

                                                      
                                                     ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                                 Р Е Ш Е Н И E 
                           От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

Протокол  №  40  от  11.03.2019  година 
 

   ПО ПЕТА ТОЧКА 
       Провеждане на редовно Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна 
група Завет – Кубрат“. 
                                                                                   Докл.: Eрсин Исмаил-Председател ОбС 
 
       Общинският съвет гр.Завет с 13(тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 4(четирима) от проведеното поименно  
гласуване, прие следното 
           

РЕШЕНИЕ  № 441 
 

          В деловодството на Общинския съвет гр. Завет  постъпи писмо Наш Рег.№ 03-
794/06.03.2019 г.  от  Председателя на УС  на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, с което ни  
уведомява, че на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 1 от Устава на Сдружението  и 
Решение № 186 на УС по Протокол № 51 от 05.03.2019 г., Управителният съвет на 
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет - Кубрат“ свиква  Общо 
събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 29.03.2019 г. (петък) от 
16,00 часа, с място на провеждане: гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, Заседателна зала 
№ 111 на Община Завет.  

Събранието  ще  протече  при следния  
  

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2018 г. 

2. Приемане на Доклад за дейността и Финансов отчет на МИГ Завет – Кубрат за 2018 

г. 

3. Приемане на Годишен доклад за изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ Завет 

– Кубрат за 2018 г. 

4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за 2018 г. 

5. Приемане на Програма за осъществяване дейността на МИГ Завет – Кубрат за 

2019г. 

6. Приемане на Бюджет на МИГ  Завет – Кубрат за 2019 г. 

7. Промени в състава на Общото събрание на МИГ Завет – Кубрат. 

8. Разни. 

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30, ал. 1 от Устава на 
сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при 
същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите. 

        Предоставени са и  предложения за решения по т.1 – т.7 от дневния ред, както следва: 
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Решение 1: На основание чл. 27, ал. 1, т. 11 от Устава на сдружението, приема Отчета 
за дейността на Управителния съвет  на МИГ Завет – Кубрат за 2018 г., неразделна 
част от настоящото решение. 

Решение 2: На основание чл. 27, ал. 1, т. 13 и  във връзка с чл. 55 от Устава на 
сдружението, приема Доклад за дейността и Финансов отчет на МИГ Завет – Кубрат 
за 2018 г. 

Решение 3: На основание чл. 27, ал. 1, т. 11 от Устава на сдружението, приема Годишен 
доклад за изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат за 2018 г. 

Решение 4: На основание чл. 27, ал. 1, т. 10 от Устава на сдружението, освобождава 
от отговорност членовете на УС за дейността им през 2018 г. 
Решение 5: На основание чл. 27, ал. 1, т. 8 от Устава на сдружението, приема Програма 
за осъществяване дейността на МИГ  Завет – Кубрат за 2019 г. 
 
Решение 6: На основание чл. 27, ал. 1, т. 9 от Устава на сдружението, приема 
Бюджета на МИГ  Завет – Кубрат за 2018 г. 

Решение 7: Във връзка с Решение № 187.8/ 05.03.2019 г. на УС, и на основание чл. 27, ал. 
1, т. 3, както и чл. 11, т.3 от Устава на сдружението: 

1. Освобождава следните членове на Общото събрание на МИГ Завет – Кубрат: 
1.1. ЕТ „АЗА – Руси Русев – Георги Георгиев“, гр. Кубрат – от квотата на 

стопанския сектор. 
2. Приема нови членове в Общото събрание на МИГ Завет - Кубрат както следва: 

2.1.  „АЗА - ГР“ ЕООД  от квотата на стопанския сектор. 
3. Съотношението на представителите на публичния, стопанския и 
нестопанския сектор в Общото събрание на сдружението не се изменя и остава в 
следния вид: 

3.1. Публичен сектор – 2 представителя, 3,84 %; 
3.2. Стопански сектор – 25 представителя, 48,08 %; 
3.3. Нестопански сектор – 25 представителя, 48,08 %. 
 
Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на 

разположение в офиса на Сдружението в гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19. Същите са 
изпратени и на електронните пощи на членовете на Общото събрание, в т. и Общинския 
съвет – Завет. 
           Със Решение №80, прието по Протокол № 07/18.04.2016 г., Общинският съвет гр. 
Завет  е определил за представител на Община Завет във  върховния колективен орган на  
Сдружението -  Общото събрание – г-жа Халиме Мехмедова Добруджан. 

 
Предвид  гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.15, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и 
чл. 28, ал. 1 от Устава на Сдружението, по повод покана за редовно заседание на  Общото 
събрание на  СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, насрочено на 29.03.2019 г. (петък) от 16,00 
часа, с място на провеждане: гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, Заседателна зала № 111 
на Община Завет,   Общинският  съвет  гр. Завет 

   
                                                           РЕШИ:    
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1. Дава мандат на Халиме Мехмедова Добруджан за участие в редовно 
заседание на  Общото събрание на  СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, насрочено на 29.03.2019 
г. (петък) от 16,00 часа в гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, Заседателна зала № 111 на 
Община Завет 

2.   Съгласува  позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 
            2.1. По т. 1 от дневния  ред – Приемане на Отчет за дейността на 

Управителния съвет за 2018 г., представителят на Община Завет в Общото събрание на 

СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, да гласува «ЗА»  следното  решение:  

           Решение 1: На основание чл. 27, ал. 1, т. 11 от Устава на сдружението, приема 
Отчета за дейността на Управителния съвет  на МИГ Завет – Кубрат за 2018 г., 
неразделна част от настоящото решение. 
  2.2. По т. 2 от дневния  ред – Приемане на Доклад за дейността и Финансов 
отчет на МИГ Завет – Кубрат за 2018 г., представителят на Община Завет в Общото 
събрание на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, да гласува «ЗА»  следното  решение:  
           Решение 2: На основание чл. 27, ал. 1, т. 13 и  във връзка с чл. 55 от Устава на 
сдружението, приема Доклад за дейността и Финансов отчет на МИГ Завет – Кубрат 
за 2018 г. 
    2.3. По т. 3 от дневния  ред – Приемане на Годишен доклад за изпълнение на 

Стратегия за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат за 2018 г., представителят на Община 

Завет в Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, да гласува «ЗА»  следното  

решение:  

Решение 3: На основание чл. 27, ал. 1, т. 11 от Устава на сдружението, приема 
Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат за 
2018 г. 
    2.4. По т. 4 от дневния  ред – Освобождаване от отговорност на членовете на 

УС за 2018 г., представителят на Община Завет в Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет – 

Кубрат“, да гласува «ЗА»  следното  решение:  

          Решение 4: На основание чл. 27, ал. 1, т. 10 от Устава на сдружението, 
освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2018 г. 

 

 2.5. По т. 5 от дневния  ред – Приемане на Програма за осъществяване 

дейността на МИГ Завет – Кубрат за 2019 г., представителят на Община Завет в 

Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, да гласува «ЗА»  следното  решение:  

          Решение 5: На основание чл. 27, ал. 1, т. 8 от Устава на сдружението, приема 
Програма за осъществяване дейността на МИГ  Завет – Кубрат за 2019 г. 

 

    2.6. По т. 6 от дневния  ред - Приемане на Бюджет на МИГ  Завет – Кубрат за 

2019 г.,  представителят на Община Завет в Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет – 

Кубрат“, да гласува «ЗА»  следното  решение:  

          Решение 6: На основание чл. 27, ал. 1, т. 9 от Устава на сдружението, приема 
Бюджета на МИГ  Завет – Кубрат за 2019 г. 
  

            2.7. По т. 7 от дневния  ред – Промени в състава на Общото събрание на МИГ 

Завет – Кубрат, представителят на Община Завет в Общото събрание на СНЦ „МИГ 

Завет – Кубрат“, да гласува «ЗА»  следното  решение:  
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    Решение 7: Във връзка с Решение № 187.8/ 05.03.2019 г. на УС, и на основание чл. 27, 
ал. 1, т. 3, както и чл. 11, т.3 от Устава на сдружението: 

1. Освобождава следните членове на Общото събрание на МИГ Завет – Кубрат: 
1.1.ЕТ „АЗА – Руси Русев – Георги Георгиев“, гр. Кубрат – от квотата на 

стопанския сектор. 
2. Приема нови членове в Общото събрание на МИГ Завет - Кубрат както следва: 

2.1. „АЗА - ГР“ ЕООД  от квотата на стопанския сектр. 
3. Съотношението на представителите на публичния, стопанския и 
нестопанския сектор в Общото събрание на сдружението не се изменя и остава в 
следния вид: 

3.1.Публичен сектор – 2 представителя, 3,84 %; 
3.2.Стопански сектор – 25 представителя, 48,08 %; 
3.3.Нестопански сектор – 25 представителя, 48,08 %. 

  
           2.8 . По т. 8 от дневния  ред –  Разни, представителят на Община Завет в Общото 
събрание на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“,   да гласува съобразно вътрешните си убеждения 
и в защита интересите на гражданите на Община 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. 
            Настоящото  решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 
му пред  Административен съд    гр. Разград по реда на  АПК. 

 
 
 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил…………………Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                                Р Е Ш Е Н И E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  40  от  11.03.2019  година 
 
 
 

            ПО  ШЕСТА  ТОЧКА 
              Актуализиране на бюджета, разчета за финансиране на капиталови разходи 
на община Завет за 2019 година и план-сметката за необходимите разходи за 
предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на 
битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за 
обществено ползване на територията на община Завет за 2019 г. 
                                                                                           Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 

     Общинският съвет гр.Завет  с  12(дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 5(петима)  от проведеното поименно гласуване  
прие           

                                                             
РЕШЕНИЕ  № 442 

 
         Бюджетът  на Община Завет за 2019 година е приет с Решение № 423 от Протокол № 
38 от 31.01.2019 г. от Общинския съвет на гр. Завет. Нужна е актуализация на бюджета в 
разходната му част и на разчета за финансиране на капиталовите разходи  на община 
Завет за 2019 година.  
        С Решение № 407 от Протокол № 38 от 31.01.2019 г. от Общинския съвет на гр. Завет 
се предостави за ползване на ДГ „Слънчо“ гр. Завет, автобус, марка  Hyundai, модел 
Country с рег. № РР 8313 ВА с 15+1 места за превоз на деца, обучаващи се в ДГ „Слънчо“ 
гр. Завет. В дейност 389 „Други дейности по образованието“ по бюджета на ДГ „Слънчо“ 
гр. Завет, следва да бъдат планирани разходи за издръжката на автобуса.  
         Поради допусната техническа грешка при планирането на разходите за обект 
„Кметство Брестовене – реконструкция на покривната конструкция, тавански и 
междуетажен дървен гредоред, община Завет, област Разград“ – планирани са 123 220 лв., 
от които 61 400 лв. от целевата субсидия за КР 2019 г. и 49 320 лв. от преходен остатък 
целева субсидия 2018 г. Средствата, необходими за съфинансиране по споразумение с 
Министерство на труда и социалната политика (МТСП ) за СМР са в размер на 99 001 лв. 
 
        Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с 
чл. 124, ал. 2 и  чл. 125, ал. 1 т.1 от Закона за публичните финанси и  чл.37, ал.1 и ал.2 от 
Наредба № 10 за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за местните 
дейности за следващите три години за съставянето, приемането , изпълнението и 
отчитането на бюджета на община Завет,  Общинският  съвет  гр. Завет   

 
                                                           РЕШИ:    
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1. Актуализира бюджета на Община Завет за 2019 г. съгласно Приложение № 1 и 

Приложение №1.1; 

2. Актуализира разчета за финансиране на капиталовите разходи  на община Завет за 

2019 година съгласно Приложение № 2; 

3. Актуализира план-сметката за необходимите разходи за предоставяне на услугите по 

сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или 

други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на територията 

на община Завет за 2019 г., съгласно Приложение № 3; 

4. Задължава  Кмета на община Завет да разпредели одобрените средства по бюджета на 

Община Завет за 2019 година по функции, дейности и параграфи съгласно ЕБК 

(Единна бюджетна класификация). 

5. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и Областния 

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

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

пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 
 

      
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил…………………Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 
 
 
 
 


