ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E

От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 12 от 22.10.2020 година
ПО ВТОРА ТОЧКА

Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. – етап
2 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 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват - 2 (двама) от проведеното поименно гласуване
прие следното
РЕШЕНИЕ № 110
Бюджетната процедура за 2021 г. стартира съгласно БЮ № 1/10.02.2020 г. –
Указания за подготовка и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните
разпоредители с бюджет за периода 2021-2023 г., съгласно т.2.1.3. от Решение № 64 на
Министерския съвет от 31 януари 2020 г. за бюджетна процедура за 2020 г. и с
последващо указание на Министерството на финансите БЮ № 4/01.09.2020 г., относно
подготовката и представянето на проектобюджетите на пръвостепенните
разпоредители с бюджет за 2021 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за
2022 г. и 2023 г., съгласно т.2.2.3. от Решение № 64 на Министерския съвет от 31
януари 2020 г. за бюджетна процедура за 2021 г. ( изменено с РМС № 273 от
23.04.2020г. и изменено и допълнено с РМС № 447 от 03.07.2020г.).
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
2021-2023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на
община Завет.
Предложението за бюджетна прогноза на общината за периода 2021-2023 г. е
изготвено, съгласно критериите, посочени в ЗПФ и НУРСБПМДСТГСПИОБОЗ и е
необходимо да бъде одобрено от Общинския съвет на гр. Завет.
Предвид изложеното 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 2021-2023 г. в
частта на местни дейности, по показатели от единната бюджетна
класификация, съгласно приложения ( програмен формат на Министерство
на Финнансите):
 Приложение № 8 „Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията
от местни приходи и на разходите за местни дейности“ на Община Завет;
 Приложение № 1а – Прогноза на показателите за поети ангажименти и за
задължения за разходи за периода 2020-2021 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 2021-2023 г.на Община
Завет;
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 , чрез Общински съвет гр.
Завет.
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 12 от 22.10.2020 година
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Предоставяне на заем за послужване на БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ –
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ РАЗГРАД, като неотделима част от Сдружение
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ (БЧК).
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 № 111
За поредна година БЧК ще раздаде хранителни продукти на уязвими граждани
по програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския
съюз”. Тя се финансира от европейския фонд за гарантиране на земеделието и се
прилага от Държавен фонд „Земеделие”. Право на хуманитарна помощ имат социално
слаби граждани, в това число и жители на община Завет.
Хранителните помощи включват брашно, захар, слънчогледово олио,
обикновени вафли, леща, боб, плодов конфитюр, картофено пюре, пчелен мед, ориз,
зрял фасул и се раздават само в пунктовете на БЧК, поради което последният се
нуждае от такъв пункт и в община Завет, за да може да осъществи своята задача, а
именно провежда социално-помощна дейност, организира събиране и разпределение на
хуманитарната помощ от страната.
Съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за Българският Червен кръст, държавните
институции в Република България и извън нея, търговските дружества и гражданите са
длъжни да подпомагат Българския червен кръст при изпълнение на неговите
задачи.
След проведени срещи и разговори с представителите на БЧК – Областен съвет
Разград, определихме помещение от общинския имот, който в най – голяма степен
удовлетворява нуждите на БЧК и който може да се използва като временен пункт за
съхранение и предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти, като в
същото време предоставяйки за временно ползване на вещ – общинска собственост за
разкриване на временен пункт за съхранение и предоставяне на индивидуални пакети
хранителни продукти интересът на жителите, които се нуждаят от тази помощ ще бъде
удовлетворен.
Помещението, който ще се предостави под формата на заем на послужване,
отговаря на критериите за разкриване на такъв пункт и се намира в масивна сграда с
обща площ 460 км.м., находящ се в гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19. За имота има
съставен АППОС № 156/09.06.2016 г., като помещението, което ще се предостави за
нуждите на БЧК е с площ 40 кв.м.

Съгласно:
чл. 243, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, с договора за заем за
послужване заемодателят предоставя безвъзмездно на заемателя една определена вещ
за временно ползуване, а заемателят се задължава да я върне.
чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, придобиването, управлението и
разпореждането с имоти и вещи-общинска собственост, се извършват под общото
ръководство и контрол на общинския съвет.
чл. 11, ал. 1 Закона за общинската собственост, имоти и вещи - общинска
собственост, се управляват в интерес на населението в общината съобразно
разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин.
За целта е изготвен и проект на Договор за заем за послужване, в който договор
е описана веща, която ще се предостави безвъзмездно за ползване, срока за който ще се
предостави веща, правата и задълженията на страните и др. разпоредби.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 243, ал. 1 от Закона за
задълженията и договорите във връзка с чл. 5, ал. 2 от Закона за Българския Червен
кръст, чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският
съвет гр. Завет
РЕШИ:

1. Дава съгласие да се предостави заем за послужване на БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН
КРЪСТ – ОБЛАСТЕН СЪВЕТ РАЗГРАД, като неотделима част от Сдружение
БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ (БЧК) за временно и безвъзмездно ползване помещение
с площ 40 кв.м., от свой недвижим имот, представляваща част от масивна сграда с обща
площ 460 км.м. (четиристотин и шестдесет квадратни метра“, находящ се в квартал 44
(четиридесет и четири) УПИ VIII (римско осем) – „Озеленяване и КОО“, с площ 20
363,70 (двадесет хиляди триста шестдесет и три и седемдесет квадратни
метра),съгласно действащия ПУП гр. Завет, област Разград, одобрен със Заповед №
349/23.04.1985 г. и ЧИ със Заповед № УД-02-129/24.04.2014 г. на кмета на община
Завет, с адрес гр.Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, съгласно Акт № 156/09.06.2016 г. за
поправка на акт за публична общинска собственост № 723/22.08.2003 г.
2. Утвърждава Проект на договор за заем за послужване.
3. Възлага на кмета на община Завет да сключи договор за заем за послужване за
срок от една година по утвърдения по т.2 проект на договор с лицето по т.1 и да
предприеме всички необходими действия за 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.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 - дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общинския съвет – гр.
Завет.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2020 г.
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 № 112
Съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал.1 от Наредба № 2
на ОбС – гр. Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с
Решение № 30 по Протокол № 4 / 31.01.2020 г. и Решение № 83 по Протокол № 9 /05.08.2020
г.Общинския съвет - гр. Завет прие Годишна програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост при Община Завет за 2020 г.
Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяваща гъвкавост при
нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретни
условия и влезли в сила промени в нормативната уредба, в това число при необходимост се
извършва и актуализация на общинския бюджет.
От страна на физическо лице има подадено заявление за наемане на магазин № 3 в
градския пазар, Община Завет има намерение за безвъзмездно прехвърляне на имоти към
държавата, както и да придобие в собственост имот от страна на държавата, въпросните
имоти не са включени в годишната програма, затова е необходимо неговото актуализиране.
Предвид на това предлагам да се направят следните изменения и допълнения в
годишната програма за 2020 г.:
В буква „А. Имоти, които община Завет има намерение да предостави под наем” от
Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на
търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на
концесия, дарения“ се добавя нова точка 10, както следва:
№
по
ред
10.

Описание на имота:

Магазин № 3 със светла площ 33,5 кв.м., адрес гр. Завет, ул. „Освобождение“ №
95-97

В буква „Б. Имоти, които община Завет има намерение да продаде” от Раздел ІІІ.
„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под
наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества,
за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, дарения“ се
добавят 3 нови точки от т.11 до т.13, както следва:

№
по
ред
11.
12.
13.

Описание на имота:

Поземлен имот с идентификатор 06481.40.294, находящ се в землище на с.
Брестовене
Поземлен имот с идентификатор 30065.29.431, находящ се в землище на гр. Завет
Поземлен имот с идентификатор 30065.129.430, находящ се в землище на гр. Завет

В буква „Е. Имоти, които община Завет има намерение да придобие в собственост” от
Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на
търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на
концесия, дарения“ се добавя нова точка 2, както следва:
№
по
ред
2.

Описание на имота:

Недвижим имот с площ 645 кв.м., адрес гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 2

На основание чл. 8 от Наредба № 2 на ОбС-Завет за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество и чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове настоящото предложение за изменение и допълнение на Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2020 г., както и
промените в нея са обявени на населението на Община Завет чрез публикуване на интернет
страницата на Община Завет, Секция „Проекти на нормативни документи” на 09.09.2020 г.
Към настоящия момент предложения по него не са направени.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 12 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и
чл. 6, ал. 1 от Наредба № 2 на ОбС – Завет за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Изменя и допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост при община Завет за 2020 г., както следва:
1.1. В буква „А. Имоти, които община Завет има намерение да предостави под наем”
от Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на
търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на
концесия, дарения“ се добавя нова точка 10, както следва:
№
по
ред
10.

Описание на имота:

Магазин № 3 със светла площ 33,5 кв.м., адрес гр. Завет, ул. „Освобождение“ №
95-97

1.2. В буква „Б. Имоти, които община Завет има намерение да продаде” от Раздел ІІІ.
„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под
наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества,

за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, дарения“ се
добавят 3 нови точки от т.11 до т.13, както следва:
№
по
ред
11.
12.
13.

Описание на имота:

Поземлен имот с идентификатор 06481.40.294, находящ се в землище на с.
Брестовене
Поземлен имот с идентификатор 30065.29.431, находящ се в землище на гр. Завет
Поземлен имот с идентификатор 30065.129.430, находящ се в землище на гр. Завет

1.3. В буква „Е. Имоти, които община Завет има намерение да придобие в
собственост” от Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да
предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в
капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за
предоставяне на концесия, дарения“ се добавя нова точка 2, както следва:
№
по
ред
2.

Описание на имота:

Недвижим имот с площ 645 кв.м., адрес гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 2

2. Изменението и допълнението на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 година да се публикува на интернет
страницата на община Завет след приемането й.
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, чрез Общинския съвет – гр. Завет.

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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 12 от 22.10.2020 година

ПО ПЕТА ТОЧКА
Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелен
обект – магазин № 3 в гр. Завет ул. „Освобождение“ № 95-97.
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 № 113
Със споразумение за прекратяване на договор за наем на недвижим имот –
частна общинска собственост с рег. № АО-01-18-152/16.11.2017 г. от 20.08.2020 г.
наемните отношения за магазин № 3, бяха прекратени. Имотът остава свободен и за
него може да се обяви нов търг за определяне на наемател, като по този начин за
общината, ще бъдат осигурени допълнителни приходи. Отдаването под наем на
свободни имоти или части от тях - частна общинска собственост се извършва по реда на
чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), съгласно който свободни
имоти или части от тях - частна общинска собственост могат да се отдават под наем за
срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 и ал. 3 след решение на общинския
съвет.
Имотите могат да се отдават след провеждане на публичен търг или публично
оповестен конкурс, като началната наемна цена се определя съгласно Приложение № 1
към чл. 25, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество. Предвид чл. 1, ал. 2, т. 1 от Приложение № 1 към Наредба № 2 на
Общинския съвет гр. Завет, началната месечна наемна цена е 4,07 лв./кв.м. за магазин в
първа зона, като се има впредвид площта на магазин № 3 - 33,5 кв.м., месечния наем е в
размер на 136,35 лв. без ДДС.
Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост в Община Завет за 2020 г., в Буква А. „Имоти, които
община Завет има намерение да предостави под наем”.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.
8, ал. 1 и ал. 4, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2,
във връзка на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Приложение № 1 към Наредба № 2 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет
гр. Завет
РЕШИ:

1. Да се отдаде под наем за срок от 5 години, чрез публичен търг с явно наддаване на
обект - Магазин № 3 със светла площ 33,5 кв.м., находящ се в гр. Завет кв. 84 УПИ VII
– „За музей и КОО“, съгласно действащия ПУП на гр. Завет, одобрен със Заповед №
349/23.04.1985 г. и ЧИ със заповед № УД-02-09-211/07.06.2016 г. на кмета на община
Завет, с адрес гр. Завет ул. „Освобождение“ № 95-97 – частна общинска собственост.
2. Определя начална тръжна цена на имота: 136,35 лв. наем за месец.
3. Определя стъпка за наддаване за имота, описан в т. 1 – 5 % от началната тръжна
цена.
4. Определя депозит за участие в публичния търг за имота, описан в т. 1 – 50 % от
началната тръжна цена.
5. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за
отдаване под наем на горепосочения имот по законоустановения ред.
6. Не се допускат до участие в търга лица, които по отношение на общината са
неизправни длъжници – имат неизплатени наеми, неиздължени данъци и такси.
7. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общинския съвет – гр.
Завет.

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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 12 от 22.10.2020 година
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Приемане на решение за безвъзмездното прехвърляне на собствеността на имот –
общинска собственост (язовирна стена) на държавата.

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 № 114
С Решение № 93 по протокол № 9 от 05.08.2020 г. и Решение № 99 по протокол № 10 от
10.09.2020 г. на Общински съвет гр. Завет се постави началото на процедурата за прехвърляне
на собствеността на имот с идентификатор 06481.40.294 с НТП „Язовир“– публична общинска
собственост, находящ се в село Брестовене.
В резултат на предприетите действия за изпълнение на посочените решения на
Общинския съвет гр. Завет, бяха променени съществуващите граници на засегнатите имоти,
като по този начин се създаде един нов имот, с идентификатор 06481.33.193, с площ от 3 971
кв.м, с НТП „За дамба“ (язовирна стена), като територията, в която се намира имотът е с трайно
предназначение – територия, заета от води и водни обекти. Имотът се намира в село
Брестовене, местност „Топузлар“ и служи за язовирна стена.
Собствеността на имота трябва да бъде прехвърлена безвъзмездно на държавата по реда
на чл. 19а от Закона за водите, където е посочено, че правото на собственост върху язовир –
публична общинска собственост, може да се прехвърля безвъзмездно на държавата при
условията и по реда на този закон след решение на общинския съвет.
В случай, че собствеността върху язовирната стена не се прехвърли на държавата, то
тогава и собствеността на имот с идентификатор 06481.40.294 с НТП „Язовир“, предмет на
Решение № 93 по протокол № 9 от 05.08.2020 г. на Общински съвет гр.Завет, е невъзможно да
се прехвърли.
Необходимостта от прехвърляне на имот с идентификатор 06481.33.193, с НТП „За
дамба“ заедно с имот с идентификатор 06481.40.294 с НТП „Язовир“ произтича от легалната
дефиниция за язовир, дадена в §1, т. 94 от ДП на ЗВ, съгласно, което "язовир" е водностопанска
система, включваща водния обект, язовирната стена, съоръженията и събирателните деривации,
както и земята, върху която са изградени.
В посочените по – горе решения, са изразени и други мотиви във връзка с прехвърляне на
имот с идентификатор 06481.40.294 с НТП „Язовир“, които са валидни и за имот с
идентификатор 06481.33.193, с НТП „За дамба“.
В контекста на изложеното и съгласно чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила от
02.08.2019 г.), ал. 1 и 3 от Закона за водите, правото на собственост върху язовир - публична
общинска собственост, може да се прехвърля безвъзмездно на държавата при условията и по
реда на този закон след решение на общинския съвет. Решението се приема от общинския съвет
по мотивирано предложение на кмета на общината. Въз основа на решението на общинския
съвет кметът на общината внася до областния управител мотивирано предложение за промяна
на собствеността на имота. Към предложението се прилага решението на общинския съвет и

акт за общинска собственост на имота, предмет на решението. Копие от документите се
изпраща и до министъра на икономиката.
В този смисъл, Общинският съвет - Завет е компетентния орган, който да приеме
необходимото решение за безвъзмездното прехвърляне на правото на собственост върху имот с
идентификатор 06481.33.193, с НТП „За дамба“.
С цел да се защитят особено важни обществени интереси, свързани с безопасното
експлоатиране на язовира и язовирната стена (имот с идентификатор 06481.33.193, с НТП „За
дамба) и за своевременното приключване на процедурата за прехвърляне на собствеността
върху имота, е необходимо да се допусне предварително изпълнение на приетото решение.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 17, ал. 1 , т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23, ал. 2
от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.
19, ал. 1, т. 4, б. „в“, чл. 19, 19а, ал. 1 и 2, чл. 22, ал.3 и §1, т. 94 от Закона за водите (ЗВ), чл. 3,
ал.1 и ал.2, т. 1, чл.6, ал.2 и ал.3, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс, Решение № 93 по протокол № 9 от 05.08.2020 г. и
Решение № 99 по протокол № 10 от 10.09.2020 г. на Общински съвет гр. Завет, Общинският
съвет гр. Завет
РЕШИ:

1. Общинския съвет гр. Завет дава съгласие правото на собственост върху имот –
публична общинска собственост с идентификатор 06481.33.193, с площ от 3 971 кв.м., НТП
„За дамба“, находящ се в село Брестовене, местност „Топузлар“, да се прехвърли безвъзмездно
на държавата по реда на Закона за водите.
2. Възлага на Кмета на Община Завет да внесе до областния управител на област Разград
мотивирано предложение за промяна на собствеността на имота, предмет на настоящото
решение. Копие от необходимите документи да се изпратят и до министъра на икономиката.
3. Възлага на кмета на община Завет да сключи договор за дарение с областния
управител на Област Разград за имота – предмет на решението.
4. Възлага на Кмета на Община Завет да предприеме всички необходими действия по
изпълнение на настоящото решение.
5. С цел да се защитят особено важни обществени интереси, свързани с безопасното
експлоатиране на язовира и язовирната стена (имот с идентификатор 06481.33.193, с НТП „За
дамба“) и за своевременното приключване на процедурата по прехвърляне на собствеността
върху имота, Общинския съвет гр. Завет допуска предварително изпълнение на настоящото
решение.
6. Разпореждането по т. 5, може да се обжалва чрез Общински съвет гр. Завет пред
Административен съд гр. Разград, по реда на АПК в тридневен срок от съобщаването му,
независимо дали решението е било оспорено.
7. 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 може да се оспори в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. Завет.

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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E

От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 12 от 22.10.2020 година

ПО СЕДМА ТОЧКА
Безвъзмездно прехвърляне на собствеността на имот – частна държавна
собственост от държавата на Община Завет.
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 № 115
Община Завет е собственик на имот представляващ двуетажна масивна сграда с
РЗП 441,2 кв.м., същият е прехвърлен от държавата на Община Завет през 1997 г., за
нея има съставен АПОС 91/10.02.2014 г., като част от първия етаж се ползва от Участък
„Пожарна безопасност и защита на населението“ – град Завет. Теренът върху, който е
построена сградата е частна - държавна собственост. С цел трайно задоволяване на
обществените потребности от местно значение, свързани с осигуряване на по – добра
материална база за Участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ – град
Завет е целесъобразно и необходимо, собствеността върху дворното място да се
прехвърли безвъзмездно от държавата в собственост на Община Завет, по реда на чл. 54
от Закона за държавната собственост.
Съгласно чл. 54, ал. 1 и ал.2
от Закона за държавната собственост,
безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот - частна държавна собственост в
полза на общини за изпълнение на техните функции или за трайно задоволяване на
обществени потребности от местно значение при съобразяване на законодателството и
правилата в областта на държавните помощи, се извършва с решение на Министерския
съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Областният управител сключва договор за безвъзмездното прехвърляне, който се
вписва в службата по вписванията. Исканията за безвъзмездно прехвърляне се правят
чрез областния управител, който дава мотивирано становище.
Искането за безвъзмездно прехвърляне е възможно да се извърши след решение
на Общински съвет гр.Завет.
Съгласно чл.34, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общинският съвет - гр. Завет, Община Завет
придобива възмездно или безвъзмездно собственост и ограничени вещни права върху
имоти по реда на чл. 34 и следващи от ЗОС след решение на Общинския съвет гр.
Завет, освен ако в закон не е предвидено друго, като предложенията и/или докладните
записки с проекти за решения по ал. 1, се внасят от кмета на общината или определения
от него ресорен заместник - кмет, изготвени по реда на чл. 2, ал. 11 или следващи от
наредбата, мотивирани с оглед необходимостта от придобиване и за какво ще се

ползват придобитите права, имоти и вещи, вида и размера на учредените
тежести, ако има такива.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 8, ал. 1 и 2, 34, ал.1 от ЗОС, чл.54, ал.1 и ал.2 от ЗДС, чл.34, ал.1 и ал.2 от
Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Завет да придобие безвъзмездно право на собственост
върху недвижим имот, представляващ УПИ XVI от кв.68 по действащ ПУП на гр. Завет
– частна държавна собственост, с площ 645 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Освобождение“
№ 2.
2. Възлага на кмета на общината да представи искане чрез Областния управител
на Област Разград до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за
вземане на решение от Министерски съвет за безвъзмездно прехвърляне на
собствеността върху имот – частна държавна собственост описан в т.1 на настоящото
решение в полза на Община Завет.
3. Възлага на кмета на общината, след решението на Министерския съвет по
искането по първа точка от настоящото решение, да предприеме необходимите
действия за сключване на договор за безвъзмездно прехвърляне на собствеността
върху имота от държавата на община Завет, подробно описан в същата точка.
4. Бъдещото управление и стопанисване на недвижимия имот ще се осъществява
само със собствени средства на Община Завет, без допълнителни средства от
държавния бюджет.
5. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за
изпълнението на настоящото решение.
6. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и на
Областния управител на Област Разград в 7 - дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 - дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общинския съвет – гр.
Завет.

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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 12 от 22.10.2020 година

ПО ОСМА ТОЧКА
Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К”
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване –Дунав” ЕООД гр. Разград на
27.10.2020 г.
Докл.: Е.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 № 116
В деловодството на Общинския съвет гр. Завет на 25.09.2020 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 извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се
проведе на 27.10.2020 г. (вторник) от 11:00 ч. в зала 712 на Областна администрация Разград,
при следния дневен ред:
1. Приемане на решение за промяна на границите на обособената територия,
обслужвана от «Водоснабдяване – Дунав» ЕООД, гр. Разград чрез отпадане на Община Завет на
основание чл. 198в, ал. 4, т. 7 във връзка с чл. 198а, ал. 2 от Закона за водите;
2. Други.
На основание чл.8, ал. 2, във вр. с ал. 1 от Правилник 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
Община Разград
Община Кубрат
Община Завет
Община Лозница
Община Цар Калоян

35,00%
34.78 %
12,49%
7,21%
6,31%
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 от дневния ред, както следва:
Решение 1 по т. 1: На основание чл.198в, ал.4, т. 7 и чл. 198а, ал. 2 във връзка с чл.
198в, ал. 9 от Закона за водите, членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград,
приемат решение за промяна на границите си чрез отпадане на община Завет.

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 Общинския 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 Закон за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал.5 от Закона
за водите, по повод покана за извънредно заседние на Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, насрочено за
27.10.2020 г. (вторник) от 11:00 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 извънредно 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 решение за промяна на границите на
обособената територия, обслужвана от «Водоснабдяване – Дунав» ЕООД, гр. Разград чрез
отпадане на Община Завет на основание чл. 198в, ал. 4, т. 7 във връзка с чл. 198а, ал. 2 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. 7 и чл. 198а, ал. 2 във връзка с
чл. 198в, ал. 9 от Закона за водите, членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград,
приемат решение за промяна на границите си чрез отпадане на община Завет.
3.2. По точка 2 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. 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, чрез Общинския съвет гр. Завет.

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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 12 от 22.10.2020 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Отчет за направените разходи за командировки от Кмета на Община Завет
и Председателя на Общинския съвет гр. Завет.
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 № 117
Съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната (Обн. - ДВ, бр. 11
от 10.02.1987 г.; изм. и доп., бр. 21 от 15.03.1991 г.; в сила от 15.03.1991 г.; бр. 2 от
07.01.1994 г.; в сила от 01.01.1994 г.; изм., бр. 62 от 11.07.1995 г.; в сила от 01.07.1995
г.; бр. 34 от 25.04.1997 г.; изм. и доп., бр. 40 от 30.04.1999 г.; в сила от 01.05.1999 г.;
изм., бр. 2 от 08.01.2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 2 от 07.01.2011 г., в сила от
01.01.2011 г.;, приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г.) след изтичане на всяко тримесечие
се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от
съответния колективен орган.
Във връзка с това предлагам следния отчет за извършени разходи за
командировки, както следва:
ОТЧЕТ
за направените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и
Председателя на Общинския съвет гр. Завет за трето тримесечие на 2020 г.
Отчетен период –
ІII-то тримесечие на 2020 г.
1. Командировки в чужбина
2. Командировки в страната
в т.ч. дневни
Квартирни

Направени разходи от
Кмет на Община
0.00 лв
0.00 лв
0.00 лв
0.00 лв

Направени разходи от
Председател на Общинския
съвет
0.00 лв
0.00 лв
0.00 лв
Квартирни и пътни 0.00 лв

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 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 2020 г.
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, чрез Общински съвет гр.
Завет.

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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 12 от 22.10.2020 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет Завет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС

Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържал се” – 0 (нула), отсъства – 1 (един), от проведеното гласуване,
прие следното
РЕШЕНИЕ № 118
Правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет гр. Завет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 20192023 година е приет с Решение № 15 по Протокол № 03 от 16.12.2019 година.
Правилникът на Общински съвет Завет е основният документ, който урежда
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация. С цел осигуряване на по-ефективна организация на
работа на общинския съвет и неговите комисии при осъществяване на местното
самоуправление, както и с цел прецизиране, при необходимост, правилникът може да
бъде изменен и допълнен.
1. Причини, които налагат Приемане на Правилник за изменение и
допълнението на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:
Правно основание:
чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА;
чл. 26 и чл.28 от ЗНА;
чл. 76-79 от АПК
Съгласно чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общинският съвет приема Правилник за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация. В тази законова разпоредба са изложени и основните
причини, които налагат приемането на такъв правилник. С този нормативен акт
колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които
ще взаимодейства с общинската администрация. Във връзка с настъпилите промени в
ЗМСМА, касаещи провеждането на заседания от разстояние, обнародвани в ДВ, бр.
70/2020 г., които са в сила от 07.08.2020 г. съгласно чл. 28а, ал. 6 от
ЗМСМА е необходимо да се регламентират в Правилника, условията и редът
за свикване и провеждане на заседанията по чл. 28а, ал. 1 и ал. 3 от ЗМСМА, за
изпращане на материалите и проектите за решения на общинските

съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за
приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция
или с гласуване от разстояние.
Тези обстоятелства водят до необходимостта от промяна на Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет гр. Завет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
2. Цели, които се поставят:
Да се актуализира и прецизира Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет гр. Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация в съответствие с изискванията на нормативната уредба.
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба:
Предложеният проект за изменение и допълнение на Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет гр. Завет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, не изисква финансови средства.
4. Очаквани резултати от приеманите изменения:
Съответствие на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
гр. Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на с
действащата нормативна уредба.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото
на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове е публикуван
проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация на интернет страницата на Община Завет на 14.09.2020 година. Към
настоящия момент, предложения по него не са постъпили.
Предлагам на вниманието на Общинския съвет Правилник за изменение и
допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет гр. Завет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 20192023 година.
Предвид гореизложеното и на основание
чл. 75, 76, 79 и чл. 80 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 21, ал. 2 и ал. 3, чл. 28а, ал. 6 от
Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 27, ал. 3 от Закона за
нормативните актове, § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за
организация на работа на Общинския съвет гр. Завет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:

Приема:
Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа на
Общинския съвет - Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандат 2019 – 2023 г.
(Приет с Решение № 15 по Протокол № 03 от 16.12.2019 година на Общински съвет
гр. Завет)
§1. Създава се нов чл. 48а:
„Чл. 48а. (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА,
председателят на общинския съвет свиква заседания от разстояние на постоянните
комисии при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява
пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за
комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между
общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на
изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието,
идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. При
провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез видеоконференция, на
електронна поща на всеки общински съветник се изпращат кодове и данни, необходими
за провеждане на заседанието. В началото на заседанието на съответната постоянна
комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските
съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя
видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.
Председателят на общинския съвет осигурява публичност и пряко излъчване на
интернет страницата на общината, освен ако комисията реши отделно заседание или
част от него да бъде закрито.
(2) В случаите, когато няма техническа възможност за провеждане на заседания
по ал. 1, председателят на общинският съвет може да свика заседания от разстояние на
постоянните комисии, на които да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване
по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и
гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински
съветник.
При провеждане на заседания на постоянните комисии от разстояние, чрез
неприсъствено гласуване, на общинските съветници се изпращат предложените
проекти за решения за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната
постоянна комисия. Изпращането се извършва по електронна поща на всеки общински
съветник, като всеки съветник следва да изпрати отговор от своята електронна поща на
електронната поща на Общинския съвет Завет - zavet_ob@zavet-bg.com.
В отговора си, всеки общински съветник посочва начина по който гласува ”за“,
„против“, „въздържал се“, по предложените проекти за решения по въпросите,
включени в дневния ред на заседанието на комисията, като могат да излагат мотиви за
начина, по който гласуват. Отговорът може да се изпрати чрез писмо в свободен текст,
попълнен директно по ел. поща или към писмото в ел. поща да се прикачи файл. В
случаите, когато общински съветник, изпрати писмо по ел. си поща с прикачен файл, в
писмото си по ел. поща посочва, че прикаченият към писмото файл, съдържа отговор
по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на
заседанието на комисията. Съответният прикачен файл трябва да е в pdf формат

подписано и да съдържа имената на общинския съветник. Смята се, че всяко
получено писмо с отговор е действително изпратен от притежателя на съответната ел.
поща.
Въз основа на постъпилите отговори от общинските съветници с изразения в тях
начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от
общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с
които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат
към съставения протокол на заседанието на постоянната комисия с взети
неприсъствени решения. Съставените протоколи за проведените заседания на
постоянните комисии, се удостоверяват с подписа на председателите на постоянни
комисии и протоколиста.
(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските
съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските
съветници подписват декларация, в която посочват електронна поща, която ще ползват.
(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените
в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на
решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на
общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на
Общинския съвет.“
§ 2. Създава се нов чл. 57а:
„Чл. 57а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА,
председателят на общинския съвет свиква заседание от разстояние при
спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко
и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за
комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и
звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които
отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират
участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
При провеждане на заседания от разстояние, чрез видеоконференция, на ел.
поща на всеки общински съветник ще се изпращат кодове и данни, необходими за
провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на
кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им
чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител,
който се прилага към протокола от заседанието. Председателят на общинския съвет
осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината, освен
ако общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.
(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане
на заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на
общинският съвет може да свика заседание от разстояние, на което да се
приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява
спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието,
идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
При провеждане на заседания от разстояние, чрез неприсъствено гласуване, на
общинските съветници се изпращат проектът на дневен ред и предложените проекти за
решения за неприсъствено гласуване по дневния ред на заседанието. Изпращането се
извършва по електронна поща на всеки общински съветник, като всеки съветник следва

да изпрати отговор от своята електронна поща на електронната поща на
Общинския съвет Завет - zavet_ob@zavet-bg.com.
В отговора си, всеки общински съветник посочва начина по който гласува ”за“,
„против“, „въздържал се“, по предложените проекти за решения по въпросите,
включени в дневния ред на заседанието, като могат да излагат мотиви за начина, по
който гласуват. Отговорът може да се изпрати чрез писмо в свободен текст, попълнен
директно по ел. поща или към писмото в ел. поща да се прикачи файл. В случаите,
когато общински съветник, изпрати писмо по ел. си поща с прикачен файл, в писмото
си по ел. поща посочва, че прикаченият към писмото файл, съдържа отговор по
предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на
заседанието на комисията. Съответния прикачен файл трябва да е в pdf формат
подписано и да съдържа имената на общинския съветник. Смята се, че всяко получено
писмо с отговор е действително изпратен от притежателя на съответната ел. поща.
Въз основа на постъпилите отговори от общинските съветници с изразения в тях
начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от
общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с
които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат
към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени решения.
(3) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските
съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските
съветници подписват декларация, в която посочват електронна поща, която ще ползват.
(4) При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените
в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията,
включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските
съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския
съвет.
(5) Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично.“
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 чрез Общинския съвет
Завет.
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 12 от 22.10.2020 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предоставяне на еднократни парични помощи.
Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС

Общинският съвет гр.Завет с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 1 (един),
„Въздържал се”– 1 (един), отсъства – 1 (един) от проведеното гласуване, прие следното
РЕШЕНИЕ № 119
В деловодството на Общинска администрация Завет за периода от средата на
месец юни 2020 г. до средата на месец октомври 2020 година са постъпили 31
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, която след проверка, дали лицата подали заявления за еднократни парични
помощи отговарят на критериите и изискванията, посочени в Правилника за реда и
начина за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Завет,
предлага да се отпусне по чл. 6 от Правилника на 10 лица и по чл. 7 на 9 лица.
Комисията прие следното СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна парична помощ
на 19 лица, подробно описани в настоящето предложение.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 2 от
Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от
Община Завет, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Да се отпуснат еднократни парични помощи на следните лица:

№

Имена и адрес на лицето

по

Помощта се отпуска
за:

Размер
на ЕПП
(в лв)

ред
1.

Садък Махмудов, Прелез

Социални нужди

30

2.

Гюнюл Али, Брестовене

Лечение

30

3.

Гюнайдън Нанев, Завет

Социални нужди

50

4.

Фатме Ибрям, Брестовене

Социални нужди

70

5.

Мустафа Кърмъзъ, Острово

Лечение

50

6.

Сабрие Ибрахим, Острово

Социални нужди

50

7.

Салиха Хюсеин, Завет

Социални нужди

50

8.

Билял Ибрям, Прелез

Лечение

50

9.

Юмгюл Ибрям, Прелез

Социални нужди

50

10.

Анка Коева, Завет

Лечение

50

11.

Фейме Шефкъева, Брестовене

Лечение

100

12.

Зехра Мюрселова, Сушево

Лечение

100

13.

Хюсеин Еюбов, Сушево

Социални нужди

100

14.

Айше Алиева, Брестовене

Лечение

30

15.

Кадрие Исмаил, Брестовене

Лечение

30

16.

Басри Ахмед, Брестовене

Лечение

30

17.

Тюмай Халил, Веселец

Социални нужди

100

18.

Наджи Назифов, Брестовене

Социални нужди

70

19.

Сабри Сабри, Острово

Лечение

50

Всичко раздадени средства: 1090.00 лева
2. Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 122
“Общинска администрация”, параграф 4214 /обезщетения и помощи по решение на
Общинския съвет/.
3. Настоящето решение да се изпрати 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

