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

Протокол  № 47 от 17.10.2019 година 
 

ПО  ПЪРВА ТОЧКА 
        Актуализиране на бюджета, разчета за финансиране на капиталови разходи на община 
Завет за 2019 година и актуализация на план-сметка 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.:Е.Бахар – Зам.-кмет на Община 
                                                                               
        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  № 507 

 
  1.С Решение № 415 по Протокол № 38/31.01.2019г. на Общински съвет - Завет са 
утвърдени формулите за финансиране на „делегирани бюджети“ в системата на 
образованието в община Завет за бюджетната 2019 г. 
     С Решение № 423 по Протокол № 38/31.01.2019г. на Общински съвет - Завет бе 
приет бюджета на община Завет за 2019г., както и списък на всички второстепенни 
разпоредители с бюджет и техните бюджети за 2019г. 
        Съгласно  II, т.2 от Решение № 415 по Протокол № 38/31.01.2019г. на Общински 
съвет – Завет, кмета на общината назначава комисия, която да анализира всяко 
тримесечие разходваните средства за храна в детските градини – местни дейности. Всяко 
тримесечие,  назначената комисия прави протокол за неизразходваните средства за храна, 
които се възстановяват по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет. 
  Със Заповед № УД-02-09-434/17.09.2019 г. на кмета на общината бе назначена 
комисия да анализира всяко тримесечие разходваните средства за храна на детските 
градини. 

След анализиране на разходваните средства за храна на детските градини към 
30.09.2019 г. е съставен протокол от членовете на комисията, в който ясно се вижда 
наличие на икономия (неизразходвани) разходи за хранителни продукти на детските 
градини в размер на 4 684 лв. (съгласно Приложение № 1.1.). Предвид това се налага 
актуализация на бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, т.е. детските 
градини в частта на местни дейности 311 „Детски градини“ и по-конкретно §§ 10-11 
„Храна“. Средствата от икономията ще бъдат прехвърлени в общинска администрация, 
дейност 122 „Общинска администрация“ по §§ 10-20 „Външни услуги“. Ще се 
актуализират вътрешните трансферни взаимоотношенията между бюджети ( §§ 61-09 ). 

 
2. 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 2019г.  е приета с Решение  № 392 взето по Протокол № 37 от 13.12.2018 г. на 
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Общинския съвет – Завет. Във връзка с преходният остатък от 2018 г. с Решение  № 419 
по Протокол № 38 от 31.01.2019 г. на Общинския съвет – Завет е актуализирана 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. 
В актуализирана план-сметка за отчисления по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО са заложени по §§ 
61-02 „Трансфери между бюджети – предоставени трансфери (-) „ в размер на 60 860 лв. 
Същите към 30.09.2019 г. са изчерпани (изпълнени). Това от своя страна налага да се 
актуализира план-сметката и приходната част на бюджета, тъй като отчисленията 
фигурират в приходната част на бюджета със знак минус („-‘‘).  

През годината са правени корекции по бюджета на ОП „Воден-2009“ гр. Завет, за 
които първостепенният разпоредител с бюджет, т.е. общината е уведомена с писма от 
директора на предприятието и корекции са правени с решение на Общинският съвет - 
Завет. Корекциите по плана на ОП „Воден-2009“ гр. Завет са извършени съгласно: Писма 
от директора на предприятието, както следва: 

- Писмо с вх.№ УД-02-19-101/12.02.2019 г.; 
- Писмо с вх.№ УД-02-19-128/20.05.2019 г.; 
- Писмо с вх.№ УД-02-19-180/03.07.2019 г.; 
- Писмо с вх.№ УД-02-19-210/05.08.2019 г.; 
- Писмо с вх.№ УД-02-19-251/26.09.2019 г.; 
- Решение № 496/27.09.2019 г. на Общински съвет – Завет. 
 
В отчета за касовото изпълнение на бюджета за месец септември 2019 г. се вижда 

преизпълнение на някои приходни параграфи в размер на 10 432 лв. и това преизпълнение 
ще бъде насочено към актуализиране на план-сметката в частта на отчисленията и  
актуализация на приходната и разходна част на бюджета на Община Завет за 2019 година.  

 
3. Община Завет сключи административен договор № BG06RDNP001-7.001-0038-

C01/14.05.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд 
„Земеделие“ (ДФЗ) за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в 
населени места на община Завет“ на стойност 1 152 716,33 лв. без ДДС. или 1 383 259,60 
лв. с ДДС. Безвъзмездната финансова помощ (БФП), която се предоставя за изпълнението 
на проекта включва финансиране за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), 
осъществяване на авторски надзор, упражняване на строителен надзор, както и разходи за 
проектиране и консултантски услуги по подготовка на заявление за кандидатстване и 
управление на проекта. Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони . Това налага включване на този обект в списъка на 
капиталовите разходи на община Завет за 2019 г. в дейност 606 „ Изграждане, ремонт и 
поддържане на уличната мрежа“ по §§ 51-00 „Основен ремонт“ с източник на 
финансиране „Други привлечени средства“, а именно Държавен фонд Земеделие (ДФЗ). 

 
4. В общинска администрация гр. Завет постъпи уведомително писмо с вх. № УД-

02-20-745/02.10.2019 г. от Държавен фонд „Земеделие“ с Изх. № 01-0800/3029 от 
30.09.2019 г. за одобрен размер на безвъзмездната финансова помощ в размер на 
496 402,32 лв. без ДДС и 595 682,40 лв. с ДДС  по проект „Основен ремонт и 
енергоефективна рехабилитация на сградата на общинска администрация Завет – 1-етап“. 
Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските 
райони 2014-2020. Това налага включването на обекта в разчета за финансиране на 
капиталови разходи на община Завет за 2019г. в  дейност 122 „Общинска администрация“ 
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по §§ 51-00 „Основен ремонт“ .Освен залагането на обекта с източник на финансиране – 
„Други привлечени средства“ – ДФЗ, община Завет е необходимо във връзка с извършена 
корекция от ДФЗ да осигури средства за обекта за строително-монтажни работи (СМР) в 
размер на 6 764,80 лв. без ДДС или 8 117,76 лв. с ДДС, за които източник на финансиране 
ще са целеви средства за капиталови разходи за 2019 г. Това е необходимо за да не се 
налага преработката на самият инвестиционен проект. Във връзка с осигуряването на 
публичност по проекта е необходимо да се плануват разходи за придобиване/закупуване 
на билборд в дейност 122 „Общинска администрация“ по §§ 52-03 „Придобиване на друго 
оборудване, машини и съоръжения “ в размер на 2 500 лв. с източник на финансиране 
целеви средства за капиталови разходи за 2019 г. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 
124, ал.1, ал.3 и ал. и чл. 126 от Закона за публичните финанси и  чл.37, ал.1 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    

         
1. Актуализира бюджета на община Завет за 2019 г. по приходната и разходната част 

съгласно Приложение № 1; Приложение № 1.2; Приложение № 1.3; 
2. Актуализира план-сметка 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 № 1.1; 

3. Актуализира разчета за финансиране на капиталовите разходи  на община Завет за 
2019 година съгласно Приложение № 2;  

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). 
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 
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                                                              ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                    
                             Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                          Протокол  № 47  от  17.10.2019  година 
 
 

 ПО ВТОРА ТОЧКА 
           Изменение и допълнение на Решение № 500, прието по Протокол № 46 от 
 27.09.2019 г. на Общинския съвет гр. Завет. 
                                                                                       Докл.:Е.Бахар– Зам.-кмет на Община 
 
   Общинският съвет гр.Завет с  13 (тринадесет) гласа  „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 1(един), отсъстват - 3(трима) от проведеното поименно гласуване, 
прие следното 

  
РЕШЕНИЕ  № 508 

      
  На заседанието на Общинския съвет, проведено на 27.09.2019 година се прие Решение 
№ 500,  съгласно което се реши да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване 
под наем за срок от 2 години на част от имот масивна сграда „Комбинирана кравеферма и 
свинеферма“ със застроена площ 285 кв.м., с местонахождение гр. Завет, общ. Завет, обл. 
Разград,  квартал 70, УПИ II  „Средно професионално училище“, съгласно действащия ПУП 
на гр. Завет, обл. Разград, одобрен със Заповед № 280/31.05.1979 год. на кмета на община 
Завет, ул. „Освобождение“ № 7.  
            На директора на ПГЗ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ се възлага да организира 
процедурата за провеждане на публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок 
от 2 години за имота, като същевременно  да възложи на оценител на недвижими имоти 
изготвянето на пазарна оценка на сградата за отдаване под наем. 

       Решение е изпратено на Областния управител на област Разград в 7-дневен срок от 
приемането му. 

    Съгласно чл.45, ал. 4 от ЗМСМА: 
   (4) Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на 

общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне 
незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред 
съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на 
общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен 
ако съдът постанови друго. 

             В тази връзка на 04.10.2019 година в деловодството на Общинския съвет гр. Завет 
постъпи писмо от Областния управител на област Разград с Изх. № 08-00-070.002/ 04.10.2019 
година, съгласно което се връща за ново обсъждане Решение № 500, прието по Протокол № 
46 от 27.09.2019 г. на Общинския съвет гр. Завет.    

             Мотивите на Областния управител са следните: Съгласно чл. 14, ал.2 и ал. 7 от ЗОС, 
Кметът е този, който организира провеждането на търг за отдаване под наем на имоти – 
общинска собственост и сключва договори. Предвид това, на директора на ПГЗ „Климент 
Аркадиевич Тимирязев“ гр. Завет са делегираните права, без това да е предвидена в закон. 
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             Воден от тези мотиви, Областният управител счита, че Решение № 500, прието по 
Протокол № 46 от 27.09.2019 г. на Общинския съвет гр. Завет е незаконосъобразно и на 
основание чл. 31, ал.1, т. 5, чл.32, ал. 2, изречение първо от Закона за администрацията, във 
връзка с чл.45, ал. 4  и ал. 6 от ЗМСМА, връща на Общинския съвет Завет Решение № 500, 
прието по Протокол № 46/ 27.09.2019 г. за ново обсъждане. 

             
    Съгласно чл.45, ал.7 от ЗМСМА: Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила 

и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му. 
  Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и 

ал. 4, чл. 14, ал.2 и ал. 7  от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.45, ал.9 от 
ЗМСМА, Общинският съвет гр. Завет  

 
                                                      РЕШИ  

 
           1. Изменя и допълва Решение № 500, прието по Протокол № 46 от 27.09.2019 г. на 
Общинския съвет гр. Завет, както следва: 
           1.1 В т.2, т.4 и т.8 от Решение № 500, прието по Протокол № 46 от 27.09.2019 г. на 
Общинския съвет гр. Завет думите „директора на ПГЗ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ 
да се чете „Кмета на община Завет“. 
           2. Останалата част от Решение № 500, прието по Протокол № 46 от 27.09.2019 г. на 
Общинския съвет гр. Завет, не се променя. 

      3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община гр. Завет и на 
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  № 47 от 17.10.2019 година 
 

     ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 
          Отчет за  направените  разходи за командировки от Кмета на Община Завет  
и  Председателя  на  Общинския съвет  гр. Завет 
                                                                                      Докл.:Е.Бахар– Зам.-кмет на Община 

       Общинският съвет гр.Завет с  14 (четиринадесет) гласа  „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима) от проведеното поименно гласуване, прие 
следното          

          РЕШЕНИЕ  № 509 
 

        Съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките  в страната, след изтичане на всяко 
тримесечие се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от 
съответния колективен орган. На вниманието на Общинския съвет е представен отчет за 
извършените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и Председателя на ОбС – Завет 
за третото тримесечие на 2019 г. 
         Предвид  гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6  от Закона за местното  
самоуправление и местната администрация, във  връзка с  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 
командировките в страната, Общинският съвет гр. Завет  
 

        РЕШИ 
 

1. Одобрява отчета за  извършените  разходи за командировки от Кмета на Община Завет и 
Председателя на Общинския съвет - Завет  за  трето  тримесечие на 2019 г., както следва: 
 
                                                    ОТЧЕТ  
за направените  разходи за командировки от  Кмета на Община Завет и 
Председателя на Общинския  съвет  гр. Завет за  трето  тримесечие на  2019 г. 
 
Отчетен период – 

ІІI-то тримесечие на 2019 г. 
Направени  разходи от  

Кмет  на Община 
 

Направени разходи от 
Председател на  Общинския  

съвет 
1. Командировки в чужбина 0.00 лв 0.00 лв 
2. Командировки в страната 1367.32 лв 100.00 лв 
    в т.ч. дневни 380.00 лв 100.00 лв 
              Квартирни  987.32 лв Квартирни и пътни  - 0.00 лв 
 

 
 

2.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград в седем 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  № 47 от 17.10.2019 година 
 

      ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
    Одобряване на Общ устройствен план на община Завет 
                                                                             Докл.: Д.Татар–Зам.-Кмет на Община               

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

„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 2(двама)  от проведеното гласуване,  прие следното    
        

РЕШЕНИЕ  № 510 
 

На основание § 123 , ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение (ПЗР към ЗИД) на Закона за устройство на територията (ЗУТ) /в 
сила от 26.11.2012 г./ в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон кметовете на 
общини, в които няма действащ общ устройствен план, внасят предложение в съответния 
общински съвет по чл. 124, ал. 1 от ЗУТ за изработване на общ устройствен план. 

На заседание на Общински съвет – Завет на 22.05.2013 г. по предложение на Кмета на 
Община Завет с Решение №139 по Протокол № 19  на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от 
ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, чл. 125, ал.1, 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията и 
във връзка с §123, ал. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на 
територията, Общинския съвет гр. Завет е взел следното решение:  

 
1. Одобрява планово задание и опорен план за изработване на общ устройствен 
план /ОУП/ на община Завет. 
2. Възлага на Кмета на община Завет да проведе процедура по избор на изпълнител 
за изработването на общ устройствен план /ОУП/ на община Завет, след 
осигуряване на външно финансиране.  
На 22.05.2014 г. е получено писмо  изх. № V-04-355/16.05.2014 г. на Министъра на 

инвестиционното проектиране, с което Община Завет получава разяснения относно 
кандидатстване за финансиране за изработването на проект за Общ устройствен план 
/ОУП/ на общината. Съгласно „Ред и условия за достъпа на общините до средствата, 
предвидени в чл. 38, ал. 1 от Постановление №3 от 15.01.2014 г. на Министерски съвет, за 
изработване на общи устройствени планове на общини“, одобрени със Заповед №РД-01-
69/21.03.2014г. на Министъра на инвестиционното проектиране, е разработен „Формуляр 
за кандидатстване за финансиране изработването на проект за Общ устройствен план 
/ОУП/ на община“. Съобразно с представените разяснения, общините, кандидатстващи за 
частично финансиране за изработването на проект за Общ устройствен план /ОУП/, 
следва да представят попълненият формуляр и придружаващи го документи, както и 
решение на общински съвет по чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, с което е прието заданието за ОУП, 
заверено копие на съгласувано и одобрено по реда на ЗУТ задание, заверени копия на 
становища и отговори на компетентните органи по чл. 125, ал. 6 и ал. 7 от ЗУТ,  на 
хартиен носител в деловодството на МИП в срок до 06.06.2014 г.  

  Община Завет кандидатства за частично финансиране за изработването на проект 
за Общ устройствен план, като представи в Министерството на инвестиционното 
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проектиране „Формуляр за кандидатстване за финансиране изработването на проект за 
общ устройствен план на община /по § 123, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ/“ и 
придружаващите го документи.  

С писмо изх. № V-04-355/11.07.2014 год. на Министъра на инвестиционното 
проектиране Община Завет е уведомена за изготвеният проект на Споразумение между 
Министерство на инвестиционното проектиране и общините, които ще получат 
финансиране, което следва да бъде попълнено и внесено в МИП. 

В указания срок проектът на Споразумение беше попълнен и подписан от страна на 
общината и внесен в Министерството на инвестиционното проектиране (МИП). 

Между Министерството на инвестиционното проектиране и Община Завет е 
сключено Споразумение № РД-06-99/05.08.2014 г. 
Съгласно чл. 1, ал. 1 от Споразумението МИП осигурява на бенефициента частично 
финансово подпомагане в размер на 80% от стойността на сключения договор, но не 
повече от 121 253 лв. с ДДС, за изготвяне на проект на ОУПО, с наименование 
„Изработване на проект за Общ устройствен план на община Завет“.  По силата на 
чл. 1, ал. 2 от Споразумението, Бенефициентът се задължава да осигури собствено 
финансиране взето с решение на Общински съвет за разликата по сключения договор, т.е. 
в размер на 20 % от стойността на сключения договор. 

С решение № 273 по Протокол № 39 от 28.11.2014 г. на Общински съвет гр. Завет е 
осигурено собствено финансиране от бюджета на Община Завет в размер на 20% от 
стойността на договор, сключен с избрания изпълнител, за изработване на проект на Общ 
устройствен план на община (ОУПО), с наименование „Изработване на проект за Общ 
устройствен план на община Завет“. 
След проведена обществена поръчка изработването на проекта за ОУП, е възложено на 
фирма ДЗЗД „План Консулт Завет“ гр. Варна. 

 Заданието за проектиране, планираната територия обхваща цялата община Завет с 
всички землища град Завет и селата Брестовене, Острово, Веселец, Прелез, Сушево и 
Иван Шишманово/, с обща площ  273,9 кв. км.  

На основание чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, изработеният проект на ОУП е съгласуван със 
заинтересуваните централни и териториални администрации  и експлоатационни 
дружества, а именно: Министерство на културата /НИНКН/, РИОСВ-Русе, РЗИ - Разград, 
Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, Министерство на регионалното 
развитие, Министерство на отбраната, АПИ, ОД „Земеделие“, Регионална дирекция по 
горите - Русе, „ВиК“ Исперих, БТК и др.. При съгласуването са получени становища от 
гореизброените, че съгласуват проекта със или без забележки, препоръки и др. 

На 07.03.2016 г. е проведено обществено обсъждане на проекта на общ устройствен 
план на община Завет. 

На 07.04.2016 г. е проведено разширено заседание на Общинския експертен съвет 
по устройство на територията /ОбЕСУТ/ при община Завет, на което се разгледаха всички 
постъпили становища от централни и териториални администрации и контролни органи и 
от заинтересованите граждани по отношение на Предварителния проект на ОУП и се 
взеха решения относно тяхното отразяване или не във фаза Окончателен проект на ОУП. 

РИОСВ- Русе със свое Становище по ЕО №РУ 1-2/2016г. съгласува ОУП на 
община Завет, като посочва мерки за наблюдение и контрол при прилагането на плана. 

Министерство на културата /въз основа на становище с Изх. №33-НН-
492/29.08.2017 г./ съгласува Предварителния проект на ОУП.  
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Окончателния проект е разработен въз основа на Предварителния проект, 
решенията на ОбЕСУТ, становищата на заинтересуваните администрации, препоръките от 
общественото обсъждане и постъпилите заявленията от граждани и фирми и е изпратен 
отново за съгласуване със РИОСВ- Русе и Министерство на културата. Окончателният 
проект на ОУП е съгласуван въз основа на становище с №33-НН-492/24.10.2018 г./ на 
Министерство на културата. 

На 27.06.2019 г. е проведено заседание на ОбЕСУТ при община Завет на което на 
основание чл. 127, ал. 3 от Закона за устройство на територията, окончателният проект на 
ОУП на община Завет е приет от ОбЕСУТ при община Завет. 

На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, Общият устройствен план се одобрява от 
Общинския съвет по доклад на Кмета на общината.   

  Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 127, ал. 6 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с изискванията за ОУП в чл. 16 
- чл. 34 от Наредба №8/14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми 
и планове, Общинският съвет гр. Завет  

РЕШИ 
 
        1. Одобрява Общия устройствен план на Община Завет с включени следните 
графични и текстови материали: 

I. Текстови материали: 
1. Обяснителна записка 

2. Правила и нормативи за прилагане на ОУПО Завет 

3. Становище по екологична оценка  

 
II.  Графични материали: 

1. Опорен план 

2. Опорен план на собствеността 

3. Топографска карта 

4. Прогноза за социално икономическо и пространствено развитие 

5. Схема за действащ/влезли в сила ПУП 

6. Регионални условия и връзки на Община Завет в Северен централен регион за 

планиране на РБ 

7. Обхват на ОУП на Община Завет в територията на Област Разград 

8. Вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и необходимите 

превантивни мерки 

9. Социална инфраструктура и обществено обслужване  

10. Комуникационно- транспортна мрежа  

11. Инженерна инфраструктура електроснабдяване и телекомуникации  

12. Инженерна инфраструктура водоснабдяване и канализация 

13. Зелена система. Територии за спорт, отдих и туризъм 

14. Елементи на националната екологична мрежа 

14.1. Елементи на националната екологична мрежа безгръбначни 

14.2. Елементи на националната екологична мрежа риби 
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14.3. Елементи на националната екологична мрежа земноводни и влечуги 

14.4. Елементи на националната екологична мрежа бозайници без прилепи 

14.5. Елементи на националната екологична мрежа прилепи 

14.6. Елементи на националната екологична мрежа местообитания 

15. Културно- историческо наследство 

16. Геоложка карта и сеизмично райониране 

 
2. Възлага на Кмета на Община Завет да представя в РИОСВ – Русе годишен доклад по 
наблюдението и контрола при прилагането на ОУП на община Завет не по – късно от 1 
юли на всяка следваща година. 
3. Съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ Кметът на общината представя за приемане от 
общинския съвет ежегоден доклад за изпълнението на общия устройствен план на 
общината, съответно на населеното място или селищното образувание, и прави 
предложения за изменение на плана, ако такова се налага. 
 
 Настоящото 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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