ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E

От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 13 от 26.11.2020 година
ПО ПЪРВА ТОЧКА

Актуализиране на бюджета и разчета за финансиране на капиталови
разходи на община Завет за 2020 г.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват - 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 120
Бюджетът на община Завет за 2020 година е приет с Решение № 39 от Протокол
№ 4 от 31.01.2020 г. на Общински съвет на гр. Завет. С цел прецизиране на някои
обекти в разчета за капиталовите разходи за 2020г. е необходимо да се актуализира
бюджета в разходната му част по дейности и на разчета за финансиране на
капиталовите разходи на община Завет за 2020 година по източници на финансиране.
1. Актуализация на обект: „Подмяна на отоплителни уреди, преработка на
захранващи линии и частична подмяна на дограма в ДГ „Слънчо“ гр. Завет“ , са
предвидени средства в размер на 3 000 лв. за проектиране. Същите са недостатъчни.
Необходими са 9 345 лв., които ще се осигурят от остатъци по следните обекти:
„Реконструкция на сградата на ДСП гр. Завет“ – 4 380 лв. с източник на финансиране
ЦСКР 2020г.; обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на
община Завет по ПМС № 348/18.12.2019г. "Ремонт на улична мрежа в населените места
на община Завет" – ОСИП на улици: гр.Завет, ул. „Стара Планина“ ок 35 до ок 60,
с.Брестовене,ул. "Вежен" от ок 44 до ок 179; с.Острово, ул.“ Черно море“ ок 160 до ок
193 и с.Веселец, ул. „Генерал Столетов“ ок 58 до ок 121 – общо в размер на 80 лв. с
източник на финансиране ЦСКР 2020г.; обект: „Реконструкция и рехабилитация на
улици в населени места на община Завет“ ОСИП на улици: с.Сушево, ул.“Дунав“ ОК 39
ДО ОК 40 и с.Иван Шишманово,ул. "Младост" ОТ ОК 61 ДО ОК 71 - общо в размер на
40 лв. с източник на финансиране ЦСКР 2020г; обект „Реконструкция и рехабилитация
на улици в населени места на община Завет по ПМС № 348/18.12.2019г. "Ремонт на
улична мрежа в населените места на община Завет" – строителен надзор на улици:
гр.Завет, ул. „Стара Планина“ ок 35 до ок 60, с.Брестовене,ул. "Вежен" от ок 44 до ок
179; с.Острово, ул.“ Черно море“ ок 160 до ок 193 и с.Веселец, ул. „Генерал Столетов“
ок 58 до ок 121 – общо в размер на 158 лв. с източник на финансиране ЦСКР 2020г.;
обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет“
СМР на улици: с.Сушево, ул.“Дунав“ ОК 39 ДО ОК 40 и с.Иван Шишманово,ул.
"Младост" ОТ ОК 61 ДО ОК 71 - общо в размер на 1 638 лв. с източник на
финансиране ЦСКР 2020г; обект: „Реконструкция и рехабилитация на улици в

населени места на община Завет“ строителен надзор на улици:
с.Сушево, ул.“Дунав“ ОК 39 ДО ОК 40 и с.Иван Шишманово,ул.
"Младост" ОТ ОК 61 ДО ОК 71 - общо в размер на 49 лв. с източник
на финансиране ЦСКР 2020г;обект: „Изготвяне на инвестиционни проекти за
реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Завет“ в
размер на 97 лв. с източник на финансиране ЦСКР 2020г; обект: „Закупуване на
моторни верижни триони ( 2 броя)“ в размер на 42 лв.; обект: „Закупуване на моторна
косачка“ – в размер на 48 лв. с източник на финансиране ЦСКР 2020г.; обект:
„Закупуване на билбордове“ за сградата на общинска администрация в размер на 1 060
лв. с източник на финансиране преходен остатък ЦСКР 2019г.; обект: „Закупуване на
билбордове“ за улици в размер на 1 153 лв. с източник на финансиране преходен
остатък ЦСКР 2018г.; обект: „Изграждане на комбинирана спортна площадка в с.
Веселец, община Завет по ПМС № 348/18.12.2019г.“ остатък на средства с източник на
финансиране ЦСКР 2020 за ОСИП 20 лв. и проектиране 60 лв. – общо 80 лв.; обект „
Закупуване на съдове за твърди битови отпадъци“ – 500 лв. с източник на финансиране
ЦСКР 2020г.; обект „Въвеждане на енергоефективни мерки в масивна сграда публична
общинска собственост в УПИ VII „Озеленяване и КОО“ кв.44 по ПУП на гр. Завет“ –
остатък в размер на 20 лв. от строителен надзор на обекта с източник на финансиране
ЦСКР 2020г.
2. Актуализация на обект "Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на
сградата на Общинска администрация Завет" – етап 1. Община Завет е бенефициент
съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
№ BG06RDNP001-7.008-0031-C01 от 28.11.2019 г. на стойност 496 402,32 лв. без ДДС (
595 682,78 лв. с ДДС ) по проект „Подобряване състоянието на околната среда и
оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна
рехабилитация на административни сгради в община Завет", Подобект: "Основен
ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация
Завет" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони
2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на
селските райони. Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта са проведени
необходимите процедури по реда на Закона за обществените поръчки за избор на
изпълнител на обща стойност 489 548,52 лв. без ДДС ( 587 458,22 лв. с ДДС ).
След осъществен последващ контрол от страна на ДФ „Земеделие“ върху
проведените обществени поръчки се сключи Анекс № BG06RDNP001-7.008-0031-C03
от 18.11.2020 г. на стойност 463 634,26 лв. без ДДС ( 556 361,11 лв. с ДДС ) .
Разликата от 25 914,26 лв. без ДДС ( 31 097,11 лв. с ДДС ) е за сметка на община
Завет – собствено финансиране по проекта, които следва да се предвидят в разчета за
финансиране на КР за 2020г. по обект "Основен ремонт и енергоефективна
рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет". Средствата ще бъдат
осигурени от обект: „Закупуване на компютри за нуждите на общинска администрация
– Завет“ в размер на 10 000 лв. с източник на финансиране ЦСКР 2020г. и от обект:
„Реконструкция на сградата на ДСП гр. Завет“ – СМР в размер на 21 419 лв. с източник
на финансиране ЦСКР 2020г. Общо допълнително заложени средства 31 419 лв.
3. Необходимо е изграждането на система за видео запис и онлайн излъчване с
лицензиран софтуер за нуждите на общинска администрация, във връзка с гарантиране
на публичност на проведените заседания на общински съвет. Средствата ще се заложат

по §§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ за закупуване на
видеокамера. Средствата ще бъдат осигурени от обект: „Закупуване на
програмни продукти“ остатък на средства с източник на финансиране
ЦСКР 2020г. 5 217 лв.
4. Съгласно Постановление № 283 от 15.10.2020г. на Министерския съвет и с
последващо писмо на Министерство на финансите ФО-52 от 02.11.2020г. на община
Завет са одобрени и предоставени допълнителни разходи/трансфери в размер на 17 842
лв. за закупуване на преносими компютри за нуждите на учителите и учениците в
училищата на територията на общината. Съгласно Заповед № РД09-2925/26.10.2020г.
на Министерство на образованието и науката са определени условията и реда за
предоставяне на средствата, както и минималните характеристики, на които трябва да
отговарят устройствата. Средствата и брой преносими компютри са разпределени по
учебни заведения, както следва:
- СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Завет – 7 бр. (5 бр. за ученици и 2 бр. за
учители) преносими компютри на стойност 6 170 лв.;
- ОУ „Христо Ботев“ с. Брестовене – 4 бр. (3 бр. за ученици и 1 бр. за учители)
преносими компютри на стойност 3 502 лв.;
- ОУ „Христо Ботев“ с. Острово – 2 бр. (1 бр. за ученици и 1 бр. за учители)
преносими компютри на стойност 1 834 лв.;
- ОУ „Христо Ботев“ с. Веселец - 2 бр. (1 бр. за ученици и 1 бр. за учители)
преносими компютри на стойност 1 834 лв.;
- ОУ „Васил Левски“ с. Сушево – 2 бр. (1 бр. за ученици и 1 бр. за учители)
преносими компютри на стойност 1 834 лв.;
- ПГЗ „Кл.Арк.Тимирязев“ гр. Завет – 3 бр. (2 бр. за ученици и 1 бр. за учители)
преносими компютри на стойност 2 668 лв.;
Предвид изложеното 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:

1.
2.
3.

Актуализира бюджета на община Завет за 2020 г. съгласно Приложение № 1;
Актуализира разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Завет за
2020 година съгласно Приложение № 2;
Задължава Кмета на община Завет да разпредели одобрените средства по бюджета
на Община Завет за 2020 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 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 № 13 от 26.11.2020 година
ПО ВТОРА ТОЧКА
Актуализиране на приходната и разходната част на бюджета на община
Завет за 2020 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 2020 г.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 121
Бюджетът на община Завет за 2020 година е приет с Решение № 39 от Протокол
№ 4 от 31.01.2020 г. на Общински съвет на гр. Завет.
С Решение № 34 от Протокол № 4 от 31.01.2020 г. на Общински съвет на гр.
Завет е приета 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 2020 г. С Решение № 76 от Протокол № 8 от 29.06.2020 г. на
Общински съвет на гр. 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 2020 г., относно предвиждане
на средства за закупуването на съдове за твърди битови отпадъци в размер на 15 000 лв.
1. С постъпили писма с Вх. № УД-02-019-269 от 02.10.2020г. и № УД-02-19-297
от 02.11.2020 г. от директора на ОП „Воден-2009“ гр. Завет, относно предоставяне на
отчетна информация, са направени вътрешни промени в дейност 623 „Чистота“. Това
налага актуализирането на 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 2020 г. – съгласно Приложение № 2, Приложение № 3
и Приложение № 3.1.;
2. В отчета за касовото изпълнение на бюджета за месец Октомври се вижда
преизпълнение на някои приходни параграфи: §§ 24-06 „приходи от наеми на земя“ в
размер на 17 766 лв. и по §§ 28-09 „наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни
вноски“ в размер на 10 165 лв. Общо преизпълнението възлиза на 27 931 лв., с които ще

се актуализира приходната част на бюджета по §§ 61-02 „трансфери
между бюджети - предоставени трансфери (-)“, както и план-сметката
за разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците. Това
се налага, тъй като извозеното количество битов отпадък към 30.09.2020г. е 1 978,02
тона. Заложените средства по план-сметката за 2020г. за отчисления са за 1000 тона.
Именно с преизпълнението на посочените приходни параграфи, частично ще се
компенсира недостига на средства за отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за
управление на отпадъците. – съгласно Приложение № 1 и Приложение № 3.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка
с чл. 124, ал. 2 , 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:
1. Актуализира приходната част на бюджета на община Завет за 2020 г. съгласно
Приложение № 1;
2. Актуализира разходната част на бюджета на община Завет за 2020 г. 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 2020 г., съгласно Приложение № 3 и
Приложение № 3.1;
4. Задължава Кмета на община Завет да разпредели одобрените средства по
бюджета на Община Завет за 2020 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 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 № 13 от 26.11.2020 година
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Актуализирано разпределение на променения бюджет към 30.09.2020г., под
формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета и
актуализираното разпределение на разчетите за сметките за средства от
Европейския съюз на община Завет към 30.09.2020г.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 1 (един), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 122
Бюджетът на община Завет за 2020 година е приет с Решение № 39 от Протокол
№ 4 от 31.01.2020 г. на Общински съвет на гр. Завет. Съгласно разпоредбите на чл.124
от Закона за публичните финанси, промени по общинския бюджет през бюджетната
година и в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет
се извършват при условията и по реда на този закон и на закона за държавния бюджет
за съответната година. Съгласно разпоредбите на чл.125, ал.1, 2 и 3 от Закона за
публичните финанси, общинският съвет може, доколкото със закон не е определено
друго, да оправомощи кмета на общината да извършва компенсирани промени.
Съгласно т. 20.1. от горецитираното решение, Общински съвет – Завет оправомощава
кмета на общината да извършва компенсирани промени в частта за делегираните от
държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една
дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени
задължения в съответната делегирана дейност. Съгласно т. 20.3. кмета на общината е
оправомощен да извършва компенсирани промени в частта за местните дейности между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без
да изменя общия размер на разходите. С т. 24. Общински съвет – Завет упълномощава
кмета да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема
на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати,
осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.
Съгласно т. 25. Кмета на общината е упълномощен да прехвърля бюджетни
средства за различните видове разходи от дейност в дейност в рамките на една
бюджетна група без да изменя общия и размер в частта за местните дейности.

Във връзка с горецитираните точки, кмета издава заповеди, с които се извършват
промени по плана на бюджета на общината за държавни и местни дейности. С
допълнително предоставените трансфери на община Завет от Централния бюджет, във
връзка със заповедите на кмета на общината, и с решенията на Общински съвет – Завет
са извършени актуализации по плана на приходната и разходната част на бюджета на
общината.
Към 30.09.2020г. планът на бюджета е актуализиран, както следва:
1. С Писмо ДПРС 1/24.02.2020г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за
1-во тримесечие на 2020 г. с 17 236.00 лв.;
2. С Писмо ДПРС 2/13.04.2020г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за
2-ро тримесечие на 2020 г. с 0.00 лв.;
3. С Писмо ДПРС 3/27.04.2020г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за
2020 г. с 6 932 лв.;
4. Трансфер от ЦИК за заседания и дежурства на ОИК – 2 582.86 лв.;
5. ФО-9/01.04.2020г. – Трансфери за други целеви разходи по §§ 31-18 в размер на
47 272 лв. ( трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи за
2020г. в трансфер за неотложни текущи ремонти - §§ 10-30);
6. ФО-11/15.04.2020г. – увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 596
лв. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на
педагогическия персонал в системата на образованието;
7. ФО-12/27.04.2020г. - намаляват се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 196 529
лв. във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на
делегираните от държавата дейности по данни от Националната електронна
информационна система на МОН към 01.01.2020г;
8. ФО-14/28.04.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 702
лв. за присъдена издръжка за 1-во тримесечие на 2020г.;
9. ФО-17/28.04.2020г. - намаляват се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 1 223
лв. във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на
делегираните от държавата дейности във функция „Здравеопазване“.;
10. ФО-18/04.05.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 39 900
лв. за закупуване на познавателни книжки, учебници и учебни помагала в
системата на образованието.;
11. ФО-19/04.05.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 51 367
лв. за работа с деца от уязвими групи в системата на образованието.;
12. ФО-27/07.07.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 5 510
лв. оптимизиране на вътрешната структура на персонала в системата на
образованието.;
13. ФО-28/22.07.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 580
лв. за присъдена издръжка за 2-ро тримесечие на 2020г.;
14. ФО-35/05.08.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 2 403
лв. за физическо възпитание и спорт в системата на образованието.;
15. ФО-36/05.08.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 203
лв., съгласно ПМС № 176/2020г. са одобрени допълнителни трансфери за
функция „Здравеопазване“ за увеличаване на основните месечни възнаграждения
на медицинските лица, считано от 01.08.2020г.;
16. ФО-44/28.09.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 37 256
лв., съгласно ПМС №
223/2020г. и ПМС № 253/2020г. са одобрени

допълнителни трансфери за функция „Образование“ по Национална
програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ в
системата на образованието.;
17. С Решение на ОбС – Завет 51/24.02.2020 г. е направена актуализация на бюджета
и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. Корекцията е в
следствие на това, че Кмета на общината отправи искане до МФ за
трансформиране на средства в текущ ремонт на улична мрежа в населените
места на община завет, като ресурсът е осигурен за сметка на средствата от
целевите капиталови разходи за 2020г. Трансформирането бе одобрено с ФО9/01.04.2020г. на МФ, като взаимоотношенията на общината с Централният
бюджет се коригираха в частта на §§ 31-13 със знак ((-) („минус“) – 47 272 лв., а в
частта на §§ 31-18 се увеличиха с 47 272 лв.;
18. С Решение на ОбС – Завет 68/28.05.2020 г. е направена актуализация на бюджета
за 2020г.;
19. С Решение на ОбС – Завет 76/29.06.2020 г. е направена актуализация на
бюджета, разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Завет за
2020 г. и актуализиране на план-сметката за необходимите разходи за
предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на
битовите отпадъци в депа или други съоражения и чистотата на териториите за
обществено ползване на община Завет за 2020г.;
20. Със Заповед № УД-02-09-88/17.02.2020г. на кмета на общината – са направени
корекции по бюджета на общината, т.е. е направена техническа корекция в
частта на първоначалният план на капиталовите разходи за 2020 г. по обекти с
източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г.
Поради допусната техническа грешка при планирането на разходите за обект
„Въвеждане на енергоефективни мерки в масивна сграда публична общинска
собственост в УПИ VIII “Озеленяване и КОО“ кв. 44 по ПУП на град Завет“ – за
СМР са планирани 119 986 лв.(това са средствата, необходими за съфинансиране
от община Завет по споразумение с МТСП за СМР), от които 103 260 лв. от
целевата субсидия за КР 2020 г. и 16 726 лв. от преходен остатък целева
субсидия 2019г. и 2018г. В сумата 119 986 лв. са включени и организационни
разходи в размер на 7 199 лв., които не са обект на тълкуване, като капиталов
разходи и същите са осигурени със собствени средства от местни приходи. С
така направената корекция, сумата за съфинансиране по споразумение с МТСП е
спазена в размер на 119 986 лв. с различни източници на финансиранеЗаповед №
УД-02-09-94/19.02.2020г. – са направени корекции по бюджета на общината.;
21. Със Заповед № УД-02-09-147/23.03.2020г. – са направени корекции по бюджета
на общината.;
22. Със Заповед № УД-02-09-183/27.04.2020г. на кмета на общината е извършена
„вътрешна“ корекция в обект „Въвеждане на енергоефективни мерки в сградата
на Домашен социален патронаж гр. Завет“. Корекцията (актуализацията) се
състои в това, че в обекта са заложени средства за проектиране; енергийно
обследване и за СМР, общо в размер на 34 819 лв. с източници на финансиране
целеви капиталови средства от 2020г. и преходен остатък от целеви капиталови
средства от 2019г. В горецитираната заповед е направено ново разпределени на
заложените средства по обекта, като се въвеждат още авторски надзор,
строителен надзор, ОСИП, в рамките на средствата заложени за обекта.
Предвидените средства за проектиране се намаляват от 12 500 лв. на 8 400 лв., а
средствата за енергийното обследване не се предвиждат за обекта.;

23. Със Заповед № УД-02-09-231/19.06.2020г. на кмета на общината е извършена
промяна в някои разходни параграфи в държавни и местни дейности без да се
изменя рамката на бюджета за 2020г.
24. Със Заповед № УД-02-09-305/18.09.2020г. на кмета на общината е извършена
промяна в някои разходни параграфи в държавни и местни дейности без да се
изменя рамката на бюджета за 2020г.
Съгласно разпоредбите на чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси, след
извършване на промени по реда на чл.125, ал.1 от същия, кметът представя в
общинския съвет актуализирано разпределение на променените бюджети тримесечно
по определен от общинския съвет ред.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 125, ал. 4 и чл. 144, ал. 4 от Закона за публичните финанси, и чл.38,
ал.4 и чл. 49, 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:
1. Приема актуализираният план на приходите за държавни дейности на община
Завет към 30.09.2020г., съгласно Приложение № 1;
2. Приема актуализираният план на разходите за държавни дейности на община
Завет към 30.09.2020г., съгласно Приложение № 2;
3. Приема актуализираният план на приходите за местни дейности на община
Завет към 30.09.2020г., съгласно Приложение № 3;
4. Приема актуализираният план на разходите за местни дейности на община Завет
към 30.09.2020г., съгласно Приложение № 4;
5. Приема актуализираният план на разходите за дофинансиране на община Завет
към 30.09.2020г., съгласно Приложение № 5;
6. Приема актуализираният план на приходите за оперативни програми на община
Завет към 30.09.2020г., съгласно Приложение № 6;
7. Приема актуализираният план на разходите за оперативни програми на община
Завет към 30.09.2020г., съгласно Приложение № 7;
8. 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 № 13 от 26.11.2020 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Приемане на План за интегрирано развитие на Община Завет за периода 20212027 г.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното гласуване
прие следното
РЕШЕНИЕ № 123
Една от важните и неотложни задачи за общинските администрации през 2020 г.
e своевременното стартиране на процеса по изготвяне на Плановете за интегрирано
развитие на общините за периода 2021-2027 г. (ПИРО). В тази връзка възложих на
външна консултантска фирма разработването на този нов вид стратегически документ,
който днес Ви предлагам за приемане..
Изготвянето на ПИРО се извърши в съответствие с изискванията на чл.13 от
Закона за регионалното развитие (ЗРР), обнародван ДВ бр.21/31.03.2020 г. и
Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г.
от 25 март 2020 г. Условията, редът и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане,
актуализиране и изпълнение са определени с Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР).
Планът за интегрирано развитие на Община Завет е средносрочен стратегически планов
документ, който определя политическата, икономическата, пространствената и
тематична рамка на развитието на Общината в годините на новия програмен период
2021-2027.
В методически аспект при разработването на ПИРО са използвани подходи и
методи, които гарантират достоверността на изследванията, отчитат ограничителите и
стимулаторите за развитие на общината и обосновават формулираните цели, мерки и
приоритетни действия за интегрирано развитие на основните функционални системи.
Те са насочени към постигане на желан напредък в цялостното социално-икономическо
развитие на общината и изравняването и по основни показатели с останалите общини в
страната.
ПИРО се изработва за цялата територия на общината, като могат да се определят
зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните
нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране
със съседни общини.
Планът за интегрирано развитие на Община Завет е разработен в съответствие с
Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за
периода 2021-2027 г. и отчита предвижданията на местно и регионално ниво на
стратегии в областта на икономическото развитие, здравеопазването, образованието,

науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката,
широколентовите комуникации, туризма и околната среда.
Планът за интегрирано развитие на Община Завет е изготвен на
основата на обстоен анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние,
нуждите и потенциалите за развитие на Общината, изявените тенденции, изведените и
обсъдени със заинтересованите страни приоритети за развитие. Проследени са
промените в икономическото и социално развитие на Общината и факторите, оказващи
влияние върху състоянието и качеството на живот.
Предложените целенасочени действия са насочени към увеличаване на
конкурентните предимства на Общината и догонване или изравняване на средните
показатели както за региона, така и тези на национално ниво, преодоляване на
различията в социалната, икономическа и техническата инфраструктура, преодоляване
на негативните тенденции в демографското развитие.
Визията и пакетът от стратегически приоритети на Плана за интегрирано
развитие на Община Завет за периода 2021-2027 г. са формулирани на основата на
резултатите от анализа на състоянието и съществуващите тенденции в социалноикономическото, екологичното, културното, инфраструктурното и пространственото
развитие на общината и региона. Те обобщават резултатите от публичните
консултации, от проведената анкета и от представените идеи в срещите със
заинтересованите страни. Отчетени са определените перспективни насоки за развитие в
регионален аспект, публикувани в европейски и национални стратегически документи
за периода след 2020 г.
Формулираната визия за развитие на Община Завет 2021-2027г. е в съответствие
с Интегрираната териториална стратегия за развитие на Северен централен регион за
периода 2021-2027 г. и се подкрепя от всички заинтересовани страни. Поради своя
дългосрочен характер заложената визия в Общинския план за развитие 2014–2020 г.
остава непроменена и е следната:
Община Завет - община с интензивно селскостопанско производство и лека
промишленост, съхранено природно, културно и историческо наследство и
европейски стандарт на живот на населението.
Съобразявайки се с Националната стратегия за регионално развитие на Р.
България (2012- 2022 г.), Националната концепция за пространствено развитие за
периода 2013-2025 г. (Актуализация 2019 г.), Националната програма за развитие
„България 2030“ и насоките на политиката на ЕС за сближаване и регионално развитие
за периода 2021-2027 г., Планът за интегрирано развитие на Община Завет определя
следните стратегическите приоритети, фокусиращи политиките за развитие на района:
Приоритет 1: Ускоряване на растежа на местната икономиката
Основен фокус на политиката за развитие на Община Завет следва да бъде
засилването на конкурентоспособността на регионално и национално равнище, за да се
поддържа силен икономически растеж и нарастване на благосъстоянието. Ключовите
действия в този контекст са подкрепа за нови инвестиции с повишена ефективност,
установяване на иновационен подход във всички сектори на икономиката, подобряване
на инвестиционната среда и привличане на стратегически инвеститори, адаптиране на
националната и регионална политика към нуждите и специфичните регионални условия
за МСП и създаването на мрежи и инфраструктури, базирани на интелигентни
технологии.
Ускоряването и поддържането на устойчив растеж в Общината е свързано със
създаването на нови работни места в секторите и производствата с добавена стойност,
иновации и технологии, без да се подценява потенциала на селското стопанство, за
модернизация, с поддържането на ефективен регионален и местен пазар на труда.

Приоритет 2: Запазване и развитие на човешкия капитал
Залагането на формулирания приоритет в областта на развитието на човешкия
ресурс се обосновава с необходимостта от решаване на констатираните, продължително
проявяващи се проблеми в демографското и социалното развитие, които поставят
Община Завет в неблагоприятна позиция в сравнение с останалите общини и района в
страната.
Освен преодоляване на отбелязаните негативни процеси и характеристики на
демографския потенциал, Общината следва да отговори на предизвикателствата на
новото развитие, което изисква изпълнението на амбициозни задачи за подобряване на
качествата на човешкия капитал, за да може Общината да се развива успешно в
условията на силна регионална конкуренция в национален и международен план и да
запази своите човешки ресурси с необходимия здравен и социален статус.
Това изисква целенасочена и последователна работа за подобряване на достъпа до
образование, намаляване на относителния дял на преждевременно напусналите
образователната система, реформирането й в съответствие с новите реалности,
технологии и потребности и повишаване на образователното равнище на населението
от всички възрастови и социални групи.
Постигането на специфичните цели в тази важна приоритетна област налага да
се предвиди обновяване на инфраструктурата за образование, здравеопазване, социални
услуги, спорт и култура, за да се гарантира качеството и сигурността на средата, в
която ще се развива и реализира потенциала на Общината.
Приоритет 3: Териториална свързаност, устойчиво развитие и намаляване
на неравенствата
Постигането на териториално устойчив растеж в района и намаляване на
различията между районите в страната до голяма степен е свързано със степента на
развитие на комуникационната инфраструктура. Транспортната и дигитална
инфраструктура са факторите, които спомагат за отключване на специфичните
потенциали на районите и увеличаване на конкурентните им предимства. Те ще
подсилят свързаността между градските и селските райони, ще подпомогнат
интегрираното и устойчиво развитие на териториите, ще укрепят полицентричната
мрежа от селища в района и ще създадат предпоставки за по-ефективно
вътрешнорегионално и трансгранично сътрудничество.
Дефинираните приоритети и стратегически цели се оценяват като изключително
важни за развитието на района. Те ще бъдат изпълнени чрез взаимосвързани и
интегрирани приоритети, които впоследствие ще бъдат обективизирани чрез мерки и
дейности.
В Регионалната схема за пространствено развитие на Северен централен район
от ниво 2 са идентифицирани всички заинтересовани страни и участници в процеса на
формирането и прилагането на регионалната политика за интегрирано устойчиво
развитие на територията на района. Посочен е комуникационен механизъм за
осигуряване на информация, отчетност и прозрачност относно постигнатите резултати.
Съществена част на Документа са индикаторите за наблюдение и оценка на
изпълнението на РСПР. За тези индикатори са посочени изходни и целеви стойности,
чрез които ще се наблюдава и измерва постигането на целите за ускоряване на

социално-икономическото развитие, за намаляване на регионалните
диспропорции и подобряване на качеството на живот.
Съгласно ЗРР и Правилника за неговото прилагане, основните участници в
процеса на подготовка, съгласуване и приемане на ПИРО са Кметът на общината,
общинският съвет, заинтересованите органи и организации, икономическите и
социалните партньори, както и физически лица и представители на юридически лица,
имащи отношение към развитието на общината.
Функцията на организатор при изготвянето и съгласуването на ПИРО има
Кметът на общината, който осъществява координация и контрол по процесите.
Съгласно Методическите указания с негова заповед се сформира работна група по
подготовка, изготвяне и одобрение на ПИРО. В нея са включени представители на
заинтересованите страни в общината. За гражданите е осигурен постоянен достъп до
информация за процеса и възможност за даване на становища и предложения при
изготвянето на ПИРО, а в последствие и при неговата реализация.
Общинският съвет е органът, който приема ПИРО на общината и контролира
осигуряването на съответствието му с общия устройствен план. Заинтересованите лица
имат право да дават предложения при изготвянето на ПИРО и да получават
информация при поискването й.
Планът за интегрирано развитие на общината се обсъжда и приема от
общинския съвет по предложение на кмета на общината в срок до 3 месеца преди
началото на периода на неговото действие.
Одобреният план за интегрирано развитие на община Завет се представя от
Кмета на общината пред Областен съвет за развитие в срок до три месеца от неговото
приемане от съответния общински съвет.
ПИРО и решението на общинския съвет за неговото приемане се публикуват на
страницата на общината в интернет, както и на портала за обществени консултации на
Министерския съвет.
Актуализация на плана ПИРО се допуска при условията, посочени в Правилника
за приложение на закона за регионално развитие (ППЗРР):при съществени промени на
икономическите и социалните условия в общината; в резултат на промени в свързаното
национално законодателство или в това на ЕС; при промени в секторни стратегии и
програми, влияещи върху изпълнението на плана.
За ефективното и ефикасното изпълнение на плана за интегрирано развитие на
общината, програмата за неговата реализация, в която са посочени източниците на
финансиране и е съобразена с размера на осигуреното финансиране в тригодишната
бюджета прогноза, когато е предвидено такова, може да се актуализира при
необходимост с решение на общинския съвет по предложение на Кмета на общината.
Финансирането на процеса на изработване, съгласуване с партньорите и актуализиране
на плана за интегрирано развитие на община се осъществява чрез бюджета на общината
и/или чрез средства от фондовете на Европейския съюз и други финансови източници,
като кметовете на общини ежегодно планират необходимите за целта финансови
ресурси.
Изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се отчита чрез
годишните доклади за наблюдението на изпълнението му. Кметът на общината и
общинският съвет осигуряват информация и публичност на плана за интегрирано
развитие на общината в съответствие със своите компетенции. Кметът на общината
внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет доклад за резултатите от
последващата оценка на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината.

Докладът се публикува на страницата на общината в интернет и на
портала за обществени консултации на Министерския съвет.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 17, чл.20 и чл. 21, ал. 1, т.12
от ЗМСМА, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Общински съвет Завет одобрява и приема План за интегрирано развитие на
Община Завет за периода 2021-2027 г.;
2. Възлага на Кмета на Общината да представи одобреният план за интегрирано
развитие на община Завет пред Областния съвет за развитие Разград, в срок до три
месеца от неговото приемане;
3. Възлага на Кмета на Общината да публикува одобреният план за интегрирано
развитие на община Завет на страницата на общината в интернет и на портала за
обществени консултации на Министерския съвет;
4. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнението, наблюдението и
отчитането на Плана за интегрирано развитие на община Завет 2021-2027, в
съответствие с Закона за регионално развитие (ЗРР) и Правилникът за прилагане на
закона за регионално развитие (ППЗРР)]
5. Възлага на Кмета на Общината да осигури финансирането на процеса на
изработване, съгласуване с партньорите и актуализиране на Плана за интегрирано
развитие на община Завет 2021-2027, чрез бюджета на общината и/или чрез средства от
фондовете на Европейския съюз и други финансови източници, като ежегодно планира
в Бюджета на Община Завет необходимите за целта финансови ресурси.
6. 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 Разград по реда на АПК.

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 № 13 от 26.10.2020 година
ПО ПЕТА ТОЧКА
Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд от обществена
трапезария като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното гласуване
прие следното
РЕШЕНИЕ № 124
С решение № 63, прието по протокол № 6 от 29.04.2020 г. на Общински съвет гр.
Завет е приет Годишен план за развитие на социалните услуги за 2021 година, който е
съгласуван с Дирекция „Социално подпомагане“, като планът е изготвен на база
изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Завет за
периода 2016 – 2020 г.
В Годишния план за развитие на социалните услуги в Община Завет за 2021 г. е
предвидено, че на територията на Община Завет функционират различни по вид
социални услуги, едната от които е „Обществена трапезария“ за осигуряване на топъл
обяд, която обслужва целеви групи, като самотни живеещи стари хора, пенсионери с
ниски доходи, хора с увреждания и ниски доходи и други. Финансирането на
социалната услуга е от Фонд „Социална закрила“.
Обществените трапезарии представляват форма на местна дейност за
безвъзмездно предоставяне на храна (топъл обяд) на нуждаещите се лица, които не
могат да си я осигуряват сами.
Съгласно §1, т. 20 допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси
„Местни дейности" са дейностите по предоставяне на публични и други услуги, които
общините предоставят въз основа на закон и/или решение на общинския съвет и които
не се финансират като делегирани от държавата дейности.
Със заповед № РД-25-1/09.11.2020 г. на Министъра на труда и социалната
политика е утвърдена целева програма „Обществени трапезарии“, финансирана от
Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) през 2021 г. по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за
социално подпомагане.
В тази връзка Фонд „Социална закрила“ обяви процедура за кандидатстване с
проектни предложения от общини за реализиране на дейностите по предоставяне на
топъл обяд от обществени трапезарии. За финансиране могат да кандидатстват общини,
които с решение на Общинския съвет са определили дейността по предоставяне на
топъл обяд от Обществена трапезария като местна дейност по смисъла на Закона за
публичните финанси.
Целите на дейностите по предоставяне на топъл обяд от обществени трапезарии
са свързани с подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на
лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника

за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи
и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи
минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност;
наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/; скитащи и бездомни деца
и лица; лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от
допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците, лица, изпаднали в
тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина,
лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.
Обхват на потребителите (целеви групи):
 Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
 Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за
осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии,
несвързани с трудова дейност /;
 Скитащи и бездомни деца и лица;
 Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от
допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
 Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка –
поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и
без доход.
Размерът на финансирането на дейностите по целевата програма за единица топъл
обяд за едно лице за един ден е 3.20 лв., което включва:
- храна за обяд: супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт –
2.70 лв.;
- други разходи: транспортни, режийни, консумативи – 0.50 лв.
Размерът на финансиране за всяко проектно предложение се определя на база
брой на лицата от целевата група, разхода за единица продукт – топъл обяд, общия
брой на работните дни за месеците, в които е предвидено да се извършва дейността в
рамките на 2021 г., като е допустимо да се кандидатства за не повече от 150 лица, които
ще получат топъл обяд от обществената трапезария в територията на община Завет.
Обществената трапезария ще предоставя топъл обяд безвъзмездно на нуждаещите
се целеви групи по всички населени места, включени в територията на Община Завет гр.Завет, с. Острово, с. Брестовене, с. Веселец, с. Сушево, с. Прелез, с. Иван
Шишманово.
Общият брой на лицата, които ще получат топъл обяд от обществената трапезария
в територията на община Завет е 120 потребители.
Дейностите ще се извършват в периода 04.01.2021 год.- 31.12.2021 год.
Осъществяването на дейностите по предоставяне на топъл обяд от обществената
трапезария на територията на община Завет ще се извършва от Звено „Социален
домашен патронаж“ към Община Завет, който разполага с подходяща материална база
и оборудване за приготвяне на храната и осъществяване на процеса на хранене,
необходимия персонал и ресурси, в това число възможности за транспортиране на
храната до всяко едно лице, включено в целевата група в рамките на целева програма
„Обществени трапезарии“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) през 2021.
Дейността по предоставяне на топъл обяд на нуждаещите се лица от обществена
трапезария на територията на Община Завет е напълно безвъзмездна за лицата

включени в целевите групи и ще се изпълнява при одобрено финансиране от
Фонд „ Социална закрила“ в рамките на посочения по-горе период.
Социалната значимостта от предоставяне на безвъзмездни социални услуги на
нуждаещите се лица, които са в затруднение да осигурят сами прехраната си, се
увеличи многократно, през последните месеци и претърпя много голяма промяна
предвид новите обстоятелства в условията на епидемична обстановка, произтичаща от
необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19.
Предвид обявената епидемична обстановка в страната, с цел борба с
Коронавируса и нарастващата потребност на лица от уязвимите групи за получаване на
топла храна е налице необходимостта от предоставяне на такъв вид социална услуга от
Община Завет.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във
връзка с чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане, §1, т. 20 от
Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси, Заповед № РД-251/09.11.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика, Общинският съвет гр.
Завет
РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Завет да реализира дейността по предоставяне на
социална услуга „Топъл обяд на нуждаещите се лица от Обществена трапезария“ на
територията на Община Завет, осъществявана по целева програма „Обществени
трапезарии“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) през 2021 г. по реда на
чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане.
2. Определя като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси,
дейността по т.1
3. Общинският съвет гр. Завет дава съгласие Община Завет да кандидатства с
проектно предложение за финансиране на услугата предоставяне на топъл обяд от
обществени трапезарии пред Фонд „Социална закрила“ по целева програма
„Обществени трапезарии“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) през 2021
г. по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане. утвърдена със
заповед № РД-25-1/09.11.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика
4. Възлага, чрез Кмета на Община Завет, предоставянето на услугата „Топъл обяд
на нуждаещите се лица от Обществена трапезария“ на територията на Община Завет, по
целева програма „Обществени трапезарии“, финансирана от Фонд „Социална закрила“
(ФСЗ) през 2021 г., утвърдена със заповед № РД-25-1/09.11.2020 г. на Министъра на
труда и социалната политика, на Звено „Домашен социален патронаж“ – гр. Завет, към
Община Завет.
5. Услугата по т. 1 да се предоставя, във всички населени места в състава на
Община Завет.
6. Услугата по предоставяне на топъл обяд на нуждаещите се лица от обществена
трапезария на територията на Община Завет, като местна дейност се извършва при
одобрено финансиране по целева програма „Обществени трапезарии“, финансирана от
Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) през 2021 г. по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за
социално подпомагане, утвърдена със заповед № РД-25-1/09.11.2020 г. на Министъра

на труда и социалната политика и се предоставя безвъзмездно на потребителите,
включени в целевите групи.
7. Възлага на кмета на община Завет да предприеме всички необходими правни и
фактически действия, за изпълнение на настоящото решение.
8. С оглед на срока за кандидатстване с проектно предложения за финансиране и
реализиране на дейностите по предоставяне на топъл обяд от обществени трапезарии
пред Фонд „Социална закрила“ по целева програма „Обществени трапезарии“,
финансирана от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) през 2021 г. по реда на чл. 27, ал. 1, т.
2 от Закона за социално подпомагане. утвърдена със заповед № РД-25-1/09.11.2020 г. на
Министъра на труда и социалната политика, който изтича на 10.12.2020 г. и за да се
защитят особени важни обществени интереси, свързани с осигуряване на финансиране
за предоставяне на социална услуга „Топъл обяд от обществена трапезария“ на
територията на Община Завет, Общински съвет гр. Завет допуска предварително
изпълнение на настоящото решение.
9. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение, може да се
обжалва чрез Общински съвет гр. Завет пред Административен съд гр. Разград по реда
на Административнопроцесуалния кодекс в тридневен срок от съобщаването му
(обявяването му), независимо дали настоящото решение е оспорен.
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 може да се оспори в 14 - дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински 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 № 13 от 26.11.2020 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА
Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост,
находящ се в гр. Завет, ул. „Тракия“ № 1 за срок от 5 години.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 125
Съгласно чл. 14, ал. 1, от Закона за общинската собственост, свободни
нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите
на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет,
могат да се отдават под наем на трети лица. Срокът на отдаване под наем на имотите по
ал.1 се определя от общинския съвет. Съгласно чл.14, ал.6, от Закона за общинската
собственост с решение на общинския съвет имоти по ал.1 могат да се отдават под наем
без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване
на съответните нужди на населението.
От страна на д-р Росица Иванова Иванова – управител на ЕТ „Д-р Росица
Иванова Иванова – АПМП - ИП“, ЕИК 116504024, е проявен интерес към част от имот
общинска собственост, представляващ: „Стоматологичен кабинет“, коридор и антре с
обща площ 16,68 кв. м, находящ се на първия етаж на двуетажна масивна сграда със
застроена площ 173 кв.м., гр. Завет кв. 50 УПИ I – „Дневен център за възрастни хора“,
ул. „Тракия“ № 1. Имотът е включен в Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост при община Завет 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“. За имота има съставен акт за частна общинска собственост № 52 от
05.10.2010 г. В момента имота е свободен и може да се предостави под наем на д-р
Росица Иванова. Съгласно чл.1, ал.2, т.6 от Приложение № 1към Наредба № 2 на ОбС –
Завет месечна наемна цена на помещенията с обща площ 16,68 кв.м. е определена на
9,34 лева без ДДС или 11,20 лева с ДДС.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал.1, ал.3 и ал.6 от Закона за
общинската собственост, чл.29, ал.1, ал.7 и ал.8 и чл.1, ал.2, т.6 от Приложение № 1 към
Наредба № 2 на ОбС – Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общинският съвет гр. Завет

РЕШИ:
1. Общински съвет дава съгласие за предоставяне под наем на част от имот – частна
общинска собственост, представляващ „Стоматологичен кабинет“, коридор и антре с
обща площ 16,68 кв. м., находящ се на първия етаж на двуетажна масивна сграда със
застроена площ 173 кв.м., гр. Завет кв. 50 УПИ I – „Дневен център за възрастни хора“,
ул. „Тракия“ № 1, със наемна цена на месец в размер на 11,20 лв. с ДДС, съгласно
Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
2. Възлага на кмета на община Завет след влизане на настоящото решение в сила да
сключи договор с д-р Росица Иванова за отдаване под наем на имот – частна общинска
собственост със срок от 5 (пет) години.
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 № 13 от 26.11.2020 година

ПО СЕДМА ТОЧКА
Даване на съгласие за учредяване на възмездно право на прокарване през
имот публична общинска собственост в с. Брестовене, общ. Завет.
Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 126
С решение № 495 по Протокол № 45 от 19.09.2019 г. на Общинския съвет гр.
Завет е продължено даденото съгласие с Решение № 366 по Протокол № 33 от
29.08.2018 г. за учредяване на право на прокарване на колектор Ф200, с дължина 310.75
м. и сервитут 5 м., в полза на „Маклер Комерс“ ЕООД в поземлен имот с
идентификатор 06481.57.43, публична общинска собственост съгласно АПОС № 393/
09.09.2019 г., в землището на с. Брестовене, община Завет, за срок от 1 /една/ година и
цена на правото на прокарване в размер на 699,20 лв., за заустване на отпадъчни води
от УПИ „CII пречиствателна станция“ към млекопреработвателно предприятие,
собственост на „Маклер Комерс“ ЕООД. На основание взетото решение е сключен
Договор № ОС-01-18-163/01.11.2019 г. за учредяване на възмездно право на прокарване
през недвижим имот - публична общинска собственост за срок до 31.08.2020 г.
На 22.10.2020 г. в деловодството на Общинския съвет гр. Завет, с копие до Кмета
на Община Завет, е постъпило писмо от Управителя на „МАКЛЕР КОМЕРС” ЕООД
със седалище гр. София, р-н Възраждане, бул. Акад. Иван Гешов” № 2Е, с което се иска
да бъде учредено за срок от 10 години в полза на „МАКЛЕР КОМЕРС” ЕООД ново
право на възмездно прокарване на колектор Ф200, с дължина 310.75 м. и сервитут 5 м.,
през поземлен имот с идентификатор 06481.57.43, находящ се в землището на с.
Брестовене, местност «Текнедже».
Със Заповед на Кмета на община Завет е назначена комисия съгласно чл. 210, ал.
1 и във връзка с чл. 193, ал. 6 от ЗУТ, която да определи пазарната цена за стойността
на обезщетението, което следва да се заплати за правото на прокарване, учредявано в
полза на „МАКЛЕР КОМЕРС” ЕООД.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 7, ал. 2 и чл. 34, ал. 6 от Закона
за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 193, ал. 6 и чл. 210, ал. 1 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ) и Решение № 228 по Протокол № 21 от 18.08.2017 г.,
Решение № 366 по Протокол № 33 от 29.08.2018 г., и Решение № 495 по Протокол № 45
от 19.09.2019 г. на Общинския съвет гр. Завет и Заявление Вх. № 03-196/22.10.2020 г.,
Общинският съвет гр. Завет

РЕШИ:
1. Дава съгласие за учредяване на право на прокарване на колектор Ф200, с
дължина 310.75 м., сервитут 5 м. и обща засегната площ 1553,75 кв.м., в полза на
„Маклер Комерс“ ЕООД за заустване на отпадъчни води от УПИ „CII пречиствателна
станция“ към млекопреработвателно предприятие, собственост на „Маклер Комерс“
ЕООД, през поземлен имот - публична общинска собственост с АПОС №
393/09.09.2019 г., с идентификатор 06481.57.43, с НТП: Пасище, в землището на с.
Брестовене, Община Завет, за срок от 3 /три/ години.
2. Възлага на Кмета на Община Завет да предприеме необходимите действия за
изпълнението на настоящото решение.
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и
Областния управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
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 № 13 от 26.11.2020 година

ПО ОСМА ТОЧКА
Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на
кметовете на кметства в община Завет.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община

Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното гласуване
прие следното
РЕШЕНИЕ № 127
Във връзка с извършената оценка на изпълнението за постигнати резултати на
служителите в общинска администрация Завет за периода VІI - IX месец на 2020 година
и реализираната икономия на финансовите средства, заложени във фонд „Работна
заплата” за дейност 122 „Общинска администрация”, и на основание чл. 4, ал. 5 от
ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности,
икономията на средства за заплати може да се използва текущо само за изплащане на
допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в съответствие с действащата
нормативна уредба и вътрешните правила за работната заплата.
В съответствие с чл. 19 от Вътрешните правила за заплатите в Общинската
администрация Завет: „Общинският съвет може да определя с решение допълнителни
възнаграждения за постигнати резултати, както следва:
1. на кметовете на кметства – по предложение на кмета на общината;
2. на кмета на общината – по предложение на Общинския съвет или на неговия
председател.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка
чл. 4, ал. 5 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и
дейности, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Определя еднократно допълнително възнаграждение в размер на 25 % от
основната заплата на кметовете на кметства с. Брестовене, с. Острово, с. Веселец, с.
Прелез, с. Сушево, с. Иван Шишманово за постигнати добри резултати в изпълнение на
целите на администрацията при оптимално използване на ресурсите, за сметка на
реализираната икономия по фонд „Работна заплата” за дейност 122 „Общинска
администрация”.

2. Възлага на кмета на Община Завет със своя заповед да разпореди
начисляването и изплащането на допълнителното възнаграждение.
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 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 № 13 от 26.11.2020 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на
Кмета на Община Завет.
Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС

Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържал се” – 0 (нула), отсъстват – 0 (нула), от проведеното гласуване,
прие следното
РЕШЕНИЕ № 128

Във връзка с извършената оценка на изпълнението за постигнати резултати на
служителите в общинска администрация Завет за периода VІI - IX месец на 2020 година
и реализираната икономия на финансовите средства, заложени във фонд „Работна
заплата” за дейност 122 „Общинска администрация”, и на основание чл. 4, ал. 5 от
ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности,
икономията на средства за заплати може да се използва текущо само за изплащане на
допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в съответствие с действащата
нормативна уредба и вътрешните правила за работната заплата.
В съответствие с чл. 19 от Вътрешните правила за заплатите в Общинската
администрация Завет : „Общинският съвет може да определя с решение допълнителни
възнаграждения за постигнати резултати, както следва:
1. на кметовете на кметства – по предложение на кмета на общината;
2. на кмета на общината – по предложение на Общинския съвет или на неговия
председател.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във
връзка с чл. 4, ал. 5 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Определя еднократно допълнително възнаграждение за постигнати добри
резултати в изпълнение на целите на администрацията при оптимално използване на
ресурсите, на Кмета на община Завет в размер на 25 % от основната заплата, за сметка
на реализираната икономия по фонд „Работна заплата” на дейност 122 „Общинска
администрация”.

2. Възлага на кмета на Община Завет със своя заповед да разпореди
начисляването и изплащането на допълнителното възнаграждение.
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 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 № 13 от 26.11.2020 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Актуализиране състава на постоянните комисии на Общинския съвет гр.
Завет.
Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС
Общинският съвет гр.Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържал се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното гласуване,
прие следното
РЕШЕНИЕ № 129
Със свое Решение № 14, прието по Протокол № 03 от 16.12.2019 година
Общинският съвет гр. Завет създаде четири постоянни комисии към Общинския съвет
и утвърди техните състави. В една от тях, за член беше определен общинския съветник
Джунеид Фикрет Хасан. Предвид неговото освобождаване от състава на Общинския
съвет, се налага актуализиране състава на постоянната комисия.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и чл. 48, ал. 1 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, и на основание чл. 5, ал. 1, т. 1 и
чл. 39, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Променя състава на Постоянна комисия ”Икономическа и
инвестиционна политика, промишленост, търговия, транспорт, селско
стопанство”, приет с Решение № 14 по Протокол № 3/16.12.2019 г. на Общинския
съвет гр.Завет, актуализирана с Решение № 48 по Протокол № 5/24.02.2020 г.
както следва:
1.1. Освобождава Джунеид Фикрет Хасан като член от състава на Постоянната
комисия ”Икономическа и инвестиционна политика, промишленост, търговия,
транспорт, селско стопанство ”.
1.2. Избира общинския съветник Ердинч Шефкет Сали за член на Постоянната
комисия ”Икономическа и инвестиционна политика, промишленост, търговия,
транспорт, селско стопанство ”.
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и
Областния управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването
му пред Административен съд Разград по реда на АПК, 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 № 13 от 26.11.2020 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предоставяне на еднократни парични помощи.
Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС
Общинският съвет гр.Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържал се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното гласуване,
прие следното
РЕШЕНИЕ № 130
В деловодството на Общинска администрация Завет за периода от средата на
месец октомври 2020 г. до средата на месец ноември 2020 година са постъпили 8
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 2 лица, по чл. 7 на 2 лица и по чл. 8 на
1 лице. Комисията прие следното СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна парична
помощ на 5 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.

Лялизар Хасан, Веселец

Социални нужди

80

2.

Ахмед Мустафов, Брестовене

Пожар

200

3.

Зейнеб Мехмед, Прелез

Лечение

50

4.

Исуф Яхя, Завет

Социални нужди

30

5.

Гюлтен Хакъ, Завет

Лечение

100

Всичко раздадени средства: 460.00 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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 13 от 26.11.2020 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Издаване на запис на заповед от Община Завет в полза на ДФ
„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.0080031-C01 от 28.11.2019 г. по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 –
Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане
на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел
подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските
райони за Проект „Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране
на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация
на административни сгради в община Завет", Подобект: "Основен ремонт и
енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация
Завет", сключен между Община Завет и ДФ „Земеделие”.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр.Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържал се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване, прие следното
РЕШЕНИЕ № 131
Община Завет е бенефициент съгласно Административен договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0031-C01 от
28.11.2019 г. на стойност 496 402,32 лв. по проект „Подобряване състоянието на
околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и
енергоефективна рехабилитация на административни сгради в община Завет",
Подобект: "Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на
Общинска администрация Завет" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за
развитие на селските райони 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски
фонд за развитие на селските райони.
Обектът предмет на проекта е сградата на общинска администрация гр. Завет,
находяща се на ул. „Лудогорие“ №19 в гр. Завет.
Обща цел на проекта: подобряване на качеството на живот в община Завет и
постигане на социално-икономическо развитие, посредством основен ремонт и
енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска Администрация Завет.

Очаквани резултати:
Реконструирана, ремонтирана и оборудвана с цел подобряване
на енергийна ефективност Административна сграда на общинската админиситрация на
Община Завет, намираща се на ул. "Лудогорие" № 19 в град Завет;
С реализирането на проекта ще се изпълни един от основните приоритети на
подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия”, а именно:
създаването и обновяването на малки по мащаби публична и техническа
инфраструктура, която от своя страна да доведе до създаването на оптимална жизнена
среда на селските райони, опазването на околната среда, създаването на достъпност и
развитие на икономиката и образованието.
Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта са проведени необходимите
процедури по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител.
След осъществен последващ контрол от страна на ДФ „Земеделие“ върху
проведените обществени поръчки се сключи Анекс № BG06RDNP001-7.008-0031-C03
от 18.11.2020 г. на стойност 463 634,26 лв..
Съгласно т. 2, на б. Б. „Финансово изпълнение на проектите и плащане“ от
„Условия за изпълнение на проекти по Програма за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г., Приложение № 2 към Заповед № РД 09-240 от 12.03.2018 г. на
Заместник министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на
управляващия орган на ПРСР 2014-2020“, допустимо е авансово плащане в размер до
50 % от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.
Авансово плащане се извършва след представяне от ползвателя на безусловна и
неотменима запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на ДФЗ - РА в
размер 100 % от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за
одобряване на запис на заповед.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал.
5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6, т. 2 от
НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на
министъра на земеделието и храните и Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0031-C01 от 28.11.2019 г. по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони за
Проект „Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на
енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на
административни сгради в община Завет", Подобект: "Основен ремонт и
енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация
Завет", сключен между Община Завет и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на
управление гр. София, бул. „Цар Борис III“ №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,
идентификационен номер по ДДС № BG 121100421, представляван от Васил Георгиев
Грудев – Изпълнителен директор, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:

1. Упълномощава кмета на община Завет да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер
на 231 125,00 лв. (двеста тридесет и една хиляди сто двадесет и пет лева) за
обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0031-C01 от
28.11.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на
селските райони 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за
развитие на селските райони за Проект „Подобряване състоянието на околната среда
и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна
рехабилитация на административни сгради в община Завет", Подобект: "Основен
ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска
администрация Завет" сключен между Община Завет и ДФ „Земеделие”.
2. Упълномощава кмета на община Завет да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер
на 46 225,00 лв. (четиридесет и шест хиляди двеста двадесет и пет лева) за
обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС към авансово плащане по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0031-C01 от
28.11.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на
селските райони 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за
развитие на селските райони за Проект „Подобряване състоянието на околната среда
и оптимизиране на енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна
рехабилитация на административни сгради в община Завет", Подобект: "Основен
ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска
администрация Завет" сключен между Община Завет и ДФ „Земеделие”.
3. Възлага на Кмета на Община Завет да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по Административен договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0031-C01 от 28.11.2019 г. и да
ги представи пред ДФ „Земеделие”.
4. Възлага на Кмета на Община Завет да подготви необходимите документи за
получаване на авансово плащане за ДДС по Административен договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.008-0031-C01 от 28.11.2019 г. и
да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
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 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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 13 от 26.11.2020 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Приемане на решение за промяна Начина на трайно ползване на имот
частна общинска собственост, обявяването му за публична общинска
собственост и промяна на кадастралните граници на имоти в гр. Завет.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр.Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържал се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване, прие следното
Община Завет е собственик на имот с идентификатор 30065.129.430 (стар №
000430), който е частна общинска собственост и представлява рибарник с площ по
документ за собственост 22,956 дка, по кадастър 22,961 дка. Имотът се намира в гр.
Завет, за същия има съставен акт № 725/19.06.2017 г. за частна общинска собственост.
Въпреки, че е с НТП „Рибарник“ органите на Държавна агенция за
метеорологичен и технически надзор (ДАМТН) третират имот с идентификатор
30065.129.430 (стар № 000430) като язовир, въпреки начина му на трайно ползване,
встъпвайки на дефинициите дадени в закона и приетата през 2020 г. Наредба за
условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на
язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за
техническото им състояние (Приета с ПМС № 12 от 28.01.2020 г., обн., ДВ, бр. 9 от
31.01.2020 г., в сила от 31.01.2020 г.).
Съгласно §1 (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.; изм. и доп., бр.
47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 58 от
2015 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2018 г.; доп., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.; доп.,
бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.), ал. 1 от Закона за водите, „язовир" е
водностопанска система, включваща водния обект, язовирната стена, съоръженията и
събирателните деривации, както и земята, върху която са изградени.
Съгласно §1, т.24 от цитираната наредба, "Язовирна стена" е изкуствено
създадено водоподприщващо съоръжение, чрез което се акумулира воден обем и се
осъществява контролирано регулиране на естествения отток.
Предвид приетите законови дефиниции, за това какво е „язовир“ и какво е
„язовирна стена“, имот с идентификатор 30065.129.430 (стар № 000430), попада изцяло
под режима на Закона за водите, поради което е необходимо да се промени начина на
трайно ползване от рибарник в язовир.
Разпоредбата на чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „в“ от Закона за водите, гласи, че
язовирите са публична общинска собственост.
Ето защо след промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор
30065.129.430 (стар № 000430) от рибарник на язовир е необходимо да се промени и
вида на собственост от частна в публична, като това задължение произтича от Закона за
водите и закона за общинската собственост.

В закона за общинската собственост е предвидено, че публична общинска
собственост са имотите и вещите определени със закон.
Освен посоченото по – горе необходимост за промяна на НТП от рибарник на
язовир е налице и друга необходимост, свързана с изпълнение на Решение № 368 по
протокол 33 от 29.08.2018 г. на общински съвет гр. Завет. Съгласно посоченото
решение, правото на собственост върху имот с идентификатор 30065.129.430 (стар №
000430) е необходимо да се прехвърли безвъзмездно на държавата при условията и по
реда на чл. 19а от Закона за водите. Но прехвърлянето на правото на собственост е
невъзможно да се изпълни, докато начина на трайно ползване не се промени от
рибарник на язовир и не се промени вида на собственост от частна в публична
общинска собственост.
Като собственик на имот с идентификатор 30065.129.430 (стар № 000430), дори с
НТП „Рибарник“ Община Завет е длъжна да поддържа язовирните стени и
съоръженията към имота в изправно техническо състояние. Видовете дейности по
поддръжката и ремонта на язовирите се предписват от органите на Държавна агенция
за метеорологичен и технически надзор (ДАМТН), в съответствие с изискванията на
Закона за водите и Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и
безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за
осъществяване на контрол за техническото им състояние (Приета с ПМС № 12 от
28.01.2020 г., обн., ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 31.01.2020 г.).
C цел осигуряване на безопасност и финансови ресурси за проектирането и
изпълнението на ремонтните работи по имот с идентификатор 30065.129.430 (стар №
000430), с които да се възстанови и поддържа в изправност техническото му състояние,
е необходимо същият имот да се прехвърли на държавата, тъй като са необходимо
значителни финансови средства за ремонтно-възстановителни дейности, каквито
Общината трудно може да осигури от собствените си приходи и въобще да извърши
необходимите дейности и още повече целта на закона за водите е именно това –
язовирите да се поддържат в изправно техническо състояние, като за целта е създадена
Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири". Държавното
предприятие има на разположение необходимия специализиран човешки, технически и
финансов ресурс, с какъвто общината не разполага.
От страна на служителите на Държавно предприятие „Управление и стопанисване
на язовири" е обърнато внимание за допуснатите явни фактически грешки при
земеразделянето, в резултат на което кадастралните граници на имот с идентификатор
30065.129.430 (стар № 000430) не отговарят на реалното му състояние. За
отстраняването им е необходимо Община Завет да възложи геодезическото заснемане
и изменение на кадастралните граници на имоти – общинска собственост.
Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 3, ал.3, 6 и 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър,
кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние, като
се изменят при установяване на:
1. изменения в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизането в сила
на кадастралната карта и кадастралните регистри;
2. непълноти или грешки;
3. явна фактическа грешка.
(3) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват по
заявление от собственик, друго лице, когато това е предвидено в закон, или въз основа
на служебно постъпила информация от ведомство или община.

(6) За извършване на измененията в кадастралната карта се изработва проект в
цифров вид във формата по чл. 12, т. 5, в който новообразуваните имоти са
индивидуализирани с граници и идентификатор. Проектът се изработва от
правоспособно лице по кадастър. Изработеният проект се подава в цифров вид по
електронен път.
(7) При промяна на граници на поземлени имоти и сгради, при създаване на нови
обекти на кадастъра, при допълване на непълноти или поправяне на грешки, както и
при отстраняване на явна фактическа грешка в кадастралната карта проектът по ал. 5
съдържа и данни от геодезически измервания.
За отстраняване на явните фактически грешки се налага да се променят границите
на поземлените имоти с идентификатори 30065.129.430, 30065.129.253, 30065.29.12,
30065.129.196, 30065.29.263, 30065.29.431, 30065.29.13, 30065.129.289, 30065.29.11 в
землището на гр. Завет – собственост на община Завет, като в резултат на променените
граници площта на имот с идентификатор 30065.129.430 (стар № 000430), ще се
увеличи и ще бъде образуван нов поземлен имот с НТП: Дамба /язовирна стена/ публична общинска собственост.
В този смисъл, Общинският съвет - Завет е компетентния орган, който да приеме
необходимите решения свързани с промяна на начина на трайно ползване, вида на
собствеността и промяна на кадастралните граници на имоти – собственост на Община
Завет.
Предвид изложеното и на основание чл. 17, ал. 1 , т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 8 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с
чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „в“ , чл. 22, ал.3 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. 51, ал. 1и 3, чл.
53б, ал. 1-3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, §1, т.24 от Наредба за условията
и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните
стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за техническото им
състояние (Приета с ПМС № 12 от 28.01.2020 г., обн., ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила
от 31.01.2020 г.), Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Общинския съвет гр. Завет дава съгласие за промяна на начина на трайно
ползване (НТП) на имот с идентификатор 30065.129.430 (стар № 000430), частна
общинска собственост с площ по документ за собственост 22,956 дка, по кадастър
22,961 дка, находящ се в гр. Завет, община Завет, област Разград, съгласно Акт №
725/19.06.2017 г. за частна общинска собственост, от НТП „Рибарник“ в НТП „Язовир“.
2. Общинския съвет гр. Завет обявява имот с идентификатор 30065.129.430 (стар
№ 000430), с площ по документ за собственост 22,956 дка, по кадастър 22,961 дка,
находящ се
гр. Завет, община Завет, област Разград за публична общинска
собственост.
3. Общински съвет – гр. Завет дава съгласие за изменение на кадастралните
граници на поземлени имоти с идентификатори 30065.129.430, 30065.129.253,
30065.29.12, 30065.129.196, 30065.29.263, 30065.29.431, 30065.29.13, 30065.129.289,
30065.29.11 в землището на гр. Завет – собственост на Община Завет.
4. Възлага на кмета на община Завет да предприеме всички необходими действия
за изпълнение на настоящото решение, включително да подаде искане за изменение на

кадастралните граници до Агенцията по геодезия, картография и кадастър, както
и да състави актове за общинска собственост за новообразуваните имоти.
5. Отменя т. 2 от приложение № 1 към Решение № 368 по протокол № 33 от
29.08.2018 г. на Общински съвет гр. Завет.
6. 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

