ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E

От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 14 от 23.12.2020 година
ПО ПЪРВА ТОЧКА

Вземане на решение за създаване на Съвет по въпросите на социалните
услуги в 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 гласуване прие
следното
РЕШЕНИЕ № 133
Предоставям на Вашето внимание предложение за създаване на Съвет по
въпросите на социалните услуги в Община Завет, който е форма на обществен контрол
на системата в областта на социалните помощи и услуги и има функция и задача да
съдейства и подпомага Общинския съвет и Кмета на общината при анализиране на
потребностите от социални услуги, на общинско ниво и анализ на състоянието и
ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на
общината. Разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на
социалните услуги, които се предоставят на територията на общината и изпълнява и
други функции, възложени от Общинския съвет, както и да участва в разработването на
годишните планове за развитие на социалните услуги на общинско ниво.
Създаването на този Съвет по въпросите на социалните услуги е необходимо във
връзка с изпълнение на чл. 27 от Закона за социалните услуги, съгласно който във всяка
община се създава съвет по въпросите на социалните услуги, в който се включват
представители на органите и лицата на териториални структури на Министерството на
труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството
на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи и други държавни
органи; частни доставчици на социални услуги на територията на общината и областта;
юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност; лицата, ползващи
социални услуги; висши училища, обучаващи социални работници на територията на
общината и областта.
Във връзка с гореизложеното за сформиране на състава за Съвет по въпросите на
социалните услуги, Община Завет е изпратила писма до заинтересованите страни
посочени в чл. 26, ал. 1, т.3- 7 от ЗСУ, за да посочат техни представители в състава на
комисията.
В отговор на писмото, заинтересованите страни са посочили следните лица:
- Ширин Билял - началник отдел „Индивидуална оценка и социални услуги за хора с
увреждания„ при Дирекция „Социално подпомагане” - гр.Кубрат
- Красен Дончев - служител на Районно управление на МВР гр. Кубрат
- Петя Николова - представител от Дирекция „Бюро по труда“- старши експерт
„Посреднически услуги“ филиал гр.Завет
- Садие Федаил - представител на Регионално управление на образованието, заместник-

директор на СУ ”Св.св.Кирил и Методий” - гр.Завет.
- Нергис Федаил - представител Регионална здравна инспекция - гр. Разград, главен
инспектор в дирекция „Медицински дейности”.
Предвид изложеното и на основание чл. 21 ал. 1 т.23 от ЗМСМА, във връзка с
чл.27, чл. 26 и чл. 25, ал. 1 от Закона за социалните услуги, Общинският съвет – гр.
Завет
РЕШИ:

I. Създава Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Завет, в състав както
следва:
1.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ертан Бахар - Заместник- кмет на Община Завет
ЧЛЕНОВЕ:
2. Нергис Федаил - представител Регионална здравна инспекция - гр.
Разград, главен инспектор в дирекция „Медицински дейности”.
3. Ширин Билял - началник отдел „Индивидуална оценка и социални
услуги за хора с увреждания„ при Дирекция „Социално подпомагане” - гр.Кубрат
4. Красен Дончев - служител на Районно управление на МВР гр. Кубрат
5. Петя Николова - представител от Дирекция „Бюро по труда“- старши
експерт „Посреднически услуги“ филиал гр.Завет
6. Садие Федаил - представител на Регионално управление на
образованието, заместник- директор на СУ ”Св.св.Кирил и Методий” - гр.Завет
Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
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
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Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“
делегирана дейност.

като държавно-

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 гласуване
прие следното
РЕШЕНИЕ № 134
През 2020 г. в нормативната уредба, касаеща социалните услуги, настъпи
съществена промяна – в сила влязоха Закон за социалните услуги /ЗСУ/ и Правилник за
прилагане на Закона за социалните услуги /ППЗСУ/, които очертават водещата роля на
общините за провеждане на държавната политика в социалната сфера.
В чл.15, т.10 от Закона за социалните услуги като нов вид социална услуга
/държавно-делегирана дейност/ е посочена „Асистентска подкрепа“. Тя е подробно
регламентирана в чл. 93 от същия закон. Съгласно неговите разпоредби това е
специализирана социална услуга, която включва подкрепа от асистент за:
–
самообслужване;
–
движение и придвижване;
–
промяна и поддържане на позицията на тялото;
–
изпълнение на ежедневни и домакински дейности;
–
комуникация.
Асистентската подкрепа се предоставя на:
– лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които
нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
– деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с
определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за
осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в
домашна среда по реда на друг закон.
Насочването за ползване на асистентска подкрепа, контролът върху дейността на
асистентите и отчитането на услугата се извършва от общината. Предоставянето на
тази подкрепа следва да се организира по начин, позволяващ комплексно предоставяне
на различните видове социални услуги в домашна среда.
С Решение № 790 от 30.10.2020 г. Министерски съвет определя делегираните от
държавата дейности, като в т.V – Функция „Социално осигуряване, подпомагане и
грижи“ определя стандарт за социална услуга „Асистентска подкрепа“ 3985 лева на
лице за календарна година за 19 993 потребители в страната. Съгласно Натуралните и
стойностни показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата
дейности за 2021 г., натуралният показател за услугата „Асистентска подкрепа“ за
Община Завет е 26 потребителя, а общият размер на средствата е 103 610,00 лв.

В чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за социалните
услуги са определени елементите на разходите, които формират размера на стандарта
за делегирана от държавата дейност за социалната услуга „Асистентска подкрепа“, а
именно:
– разходи за възнаграждения на асистентите и дължимите
осигурителни вноски за сметка на работодателя;
– разходи за насочване от общината за ползване на услугата и за
изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план
за подкрепа;
– режийни разходи за организиране на предоставянето на услугата
от общината;
– разходи за транспорт на асистентите, пряко свързани с
предоставянето на услугата;
– разходи за обучения и супервизия на асистентите.
С оглед намаляване на административната тежест и изпълняване разпоредбите
на чл. 93 от ЗСУ, изискващ организацията по предоставянето на асистентската
подкрепа да позволява комплексно предоставяне на различните видове социални
услуги в домашна среда, Община Завет предвижда да не се разкрива ново звено за
администриране на услугата „Асистентска подкрепа“. Дейността ще се изпълнява от
Домашен социален патронаж към Община Завет.
Със свое писмо № 08-00-15592 от 24.11.2020 г. изпълнителният директор на
Агенцията за социално подпомагане уведомява общините, че следва да предприемат
действия по създаването на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана
от държавата дейност по реда на ЗСУ и ППЗСУ, както и че допълнителни указания по
нейното предоставяне ще бъдат дадени след влизане в сила на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г. и на постановлението на Министерски съвет
за неговото изпълнение.
Социалната значимост от новата социална услуга е много голяма за лицата,
които ще бъдат обхванати от нея, предвид новите обстоятелства в условията на
епидемична обстановка, произтичаща от
необходимостта от ограничаване на
разпространението на COVID-19.
Предоставянето на социалната услуга ще започне през началото на 2021 г. и с
цел да се спазят всички срокове за изпълнение на услугата и предвид социалната
значимост е необходимо да се допусне предварително изпълнение на решението, като
по този начин ще бъдат защитени особени важни обществени интереси, свързани с
предоставянето на услугата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 25, ал. 2 и чл. 93 от Закона за социалните услуги, чл. 60 от АПК, чл. 83 от Правилника за
прилагане на Закона за социалните услуги и чл. 5, ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет-Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общинският съвет гр. Завет

РЕШИ:
1. Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. да бъде създадена нова социална
услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно-делегирана дейност.

2.
Натуралният показател да се определя съгласно Решение
на Министерски съвет за приемане на Стандарти за делегираните от
държавата дейности за натурални и стойностни показатели – 26 потребители
за 2021 година.
3. Мястото на услугата се определя съобразно спецификата й – в домашна
среда, на територията на община Завет.
4. Броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по
предоставяне на социалната услуга, да се определят съобразно указанията и
методологията на Агенция за социално подпомагане.
5. Услугата да се администрира от Дирекция „ ОСОПИХД“ към Община Завет,
който изпълнява и Механизма за лична помощ съгласно Закона за личната
помощ.
6. С оглед социалната значимост от предоставянето на услугата по т.1 и предвид
новите обстоятелства в условията на епидемична обстановка, произтичаща от
необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19 и оказване на
подкрепа на гражданите, нуждаещи се от такъв вид социална услуга, както и за да се
защитят особени важни обществени интереси, свързани със спазване на всички срокове
за изпълнение на услугата, Общински съвет гр. Завет допуска предварително
изпълнение на настоящото решение.
7. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение, може да се
обжалва чрез Общински съвет гр. Завет пред Административен съд гр. Разград по реда
на Административно процесуалния кодекс в тридневен срок от съобщаването му
(обявяването му), независимо дали настоящото решение е оспорено.
8. Възлага на Кмета на Община Завет да извърши всички необходими
последващи действия по изпълнение на решението.
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 от обявяването му,
чрез Общински съвет гр. Завет, пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет
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Промяна на начина на трайно ползване на имоти – частна общинска
собственост в землището на гр. 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 поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 135
Със свои решения общински съвет – гр. Завет възложи на кмета на община Завет
да организира и проведе публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на
земеделски земи в землището на гр. Завет. След организиране на процедурите за
отдаване под наем на земеделски земи, същите останаха незаети. Видно е, че в
настоящия си вид за имотите няма интерес от страна на земеделските производители,
тъй като те са загубили предназначението си на ниви и са негодни да се ползват с това
тяхно предназначение.
Като се има предвид чл. 11, ал. 1 от Закона за общинска собственост, съгласно
който имоти и вещи - общинска собственост, се управляват в интерес на населението в
общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин, е
необходимо да се промени начина на трайно ползване от ниви на пасища.
По този начин, тези земеделски земи с НТП нива няма да пустеят, дори напротив
те ще могат да задоволят нуждите на животновъди от пасище и мера, като по този
начин от една страна община Завет ще реализира допълнителни приходи от наем, а от
друга ще бъдат удовлетворени нуждите на животновъдите и имотите по този начин ще
се управляват в интерес на населението. Последните нямат интерес от пустеещи
земеделски земи, които да се изключени от стопанския оборот, поради това, че са
загубили предназначението си.
Редът за промяна на НТП на земеделските земи (недвижими имоти) е описан в
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).
Съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗСПЗЗ Собственикът свободно избира начина на
ползване на земеделските земи според тяхното предназначение. При ползване на земята
той е длъжен да не уврежда почвата и да спазва санитарно-хигиенните,
противопожарните и екологичните норми.
Чл. 3 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ (ППЗСПЗЗ) гласи: „Собственикът
свободно избира начина на ползване на земеделските земи според тяхното
предназначение.“
Според чл. 78а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ „Собственикът на земеделска земя или
упълномощено от него писмено с нотариална заверка на подписа лице може да подаде
заявление до общинската служба по земеделие за промяна на начина на трайно
ползване на имота или на части от него за други земеделски нужди.

Община Завет е собственик на 4 броя недвижими имота в землището
на гр. Завет, които са загубили предназначението си на нива, както
следва:
1. Поземлен имот с идентификатор 30065.60.17, с площ 11,461 дка, трета категория,
местност „Могилите“ в землището на гр. Завет, община Завет. За имота има съставен
АЧОС № 661/25.01.2017 г.
2. Поземлен имот идентификатор 30065.31.25, с площ 17,463 дка, трета категория,
местност „Бостаните“ в землището на гр. Завет, община Завет. За имота има съставен
АЧОС № 662/25.01.2017 г.
3. Поземлен имот идентификатор 30065.56.10, с площ 25,334 дка, четвърта
категория, местност „Старите лозя“ в землището на гр. Завет, община Завет. За имота
има съставен АЧОС № 663/25.01.2017 г.
4. Поземлен имот идентификатор 30065.55.14, с площ 11,996 дка, трета категория,
местност „Голямата нива“ в землището на гр. Завет, община Завет. За имота има
съставен АЧОС № 666/25.01.2017 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 3 и чл. 78а, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи и чл. 11, ал. 1 от Закона за общинска собственост, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване (НТП) от нива на
пасище на имоти частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 30065.60.17, с площ 11,461 дка, трета
категория, местност „Могилите“ в землището на гр. Завет, община Завет. За имота има
съставен АЧОС № 661/25.01.2017 г.
1.2. Поземлен имот идентификатор 30065.31.25, с площ 17,463 дка, трета категория,
местност „Бостаните“ в землището на гр. Завет, община Завет. За имота има съставен
АЧОС № 662/25.01.2017 г.
1.3. Поземлен имот идентификатор 30065.56.10, с площ 25,334 дка, четвърта
категория, местност „Старите лозя“ в землището на гр. Завет, община Завет. За имота
има съставен АЧОС № 663/25.01.2017 г.
1.4. Поземлен имот идентификатор 30065.55.14, с площ 11,996 дка, трета категория,
местност „Голямата нива“ в землището на гр. Завет, община Завет. За имота има
съставен АЧОС № 666/25.01.2017 г.
2. Възлага на кмета на община Завет да предприеме всички необходими фактически
и правни действия за изпълнение на решението, включително да подаде заявления до
общинската служба по земеделие за промяна на начина на трайно ползване на имотите.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение 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 № 14 от 23.12.2020 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Застраховане на имоти – частна общинска собственост.

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 № 136
В чл.9 ал.1 от Закона за общинската собственост е регламентирано, че: ”Общините
задължително застраховат всички застроени имоти – публична общинска собственост”, а
съгласно ал. 2 изисква Общинския съвет да определи с решение имотите – частна общинска
собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу
застрахователните рискове по чл.9, ал.1 от Закона за общинската собственост - природни
бедствия и земетресения.
Застрахователните вноски се предвиждат по бюджета на общината или на съответните
организации и юридически лица на бюджетна издръжка, на които имотите са предоставени
за управление.
Предложението на Общинската администрация е през 2021 година да се застраховат
следните имоти - частна общинска собственост, а именно:
№
1.
2.

Наименование на имота
Едноетажна масивна сграда
„Младежки Клуб”
Едноетажна масивна
сграда „Навес с пазарни маси“

Населено
място
Завет
Завет

Акт за собственост
АЧОС
№ 1065/01.10.2020 г.
АПЧОС
№ 758/14.09.2017 г.

Инвентарен
номер
00022
00142

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 9, ал. 2 от Закона за
общинската собственост във връзка с чл. 9, ал. 2 от Наредба № 2 на Общинския съвет
- гр. Завет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Определя имотите – частна общинска собственост, подлежащи на задължително
застраховане през 2021 г., както следва:

№
1.
2.

Наименование на имота
Едноетажна масивна сграда
„Младежки Клуб”
Едноетажна масивна
сграда „Навес с пазарни маси“

Населено
място
Завет
Завет

Акт за собственост
АЧОС
№ 1065/01.10.2020 г.
АПЧОС
№ 758/14.09.2017 г.

Инвентарен
номер
00022
00142

2. Имоти предоставени под наем или ползване – частна общинска собственост се
застраховат за сметка на наемателите или ползвателите.
3. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за
застраховане на горепосочените имоти.
4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение 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 № 14 от 23.12.2020 година
ПО ПЕТА ТОЧКА
Приемане на решение за безвъзмездното прехвърляне на собствеността на имоти –
публична общинска собственост в землището на гр. Завет на държавата.
Докл.: арх.Д.Татар–Зам.-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 № 137
С Решение № 132 по протокол № 13 от 26.11.2020 г. Общински съвет гр. Завет възложи
на Кмета на Община Завет да предприеме действия за изменение на кадастралните граници на
девет поземлени имота в землището на гр. Завет, в изпълнение на горепосоченото решение е
възложена заснемане на имотите на правоспособен геодезист. Изготвените проекти за
изменение на кадастралните граници са одобрени от Директора на СГКК – гр. Разград. Предвид
на това може да се премине към приемане на решение за безвъзмездното прехвърляне на
собствеността на следните имоти – публична общинска собственост:
1. Поземлен имот с идентификатор 30065.129.430, НТП: Язовир, с площ 23719 кв.м.;
2. Поземлен имот с идентификатор 30065.129.289, НТП: За селскостопански, горски,
ведомствен път, с площ 554 кв.м. (част от воден откос и язовирна стена);
3. Поземлен имот с идентификатор 30065.129.253, НТП: За дамба, с площ 2886 кв.м.
(язовирна стена).
Като собственик на имот с идентификатор 30065.129.430 (стар № 000430), 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.
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 имоти
с идентификатори 30065.129.430, НТП: Язовир, 30065.129.289, НТП: За селскостопански,
горски, ведомствен път и 30065.129.253, НТП: За дамба.
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, Решение №
№ 132 по протокол № 13 от 26.11.2020 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 30065.129.430, с площ от 23719 кв.м., НТП
„Язовир“, находящ се в землището на гр. Завет, да се прехвърли безвъзмездно на държавата по
реда на Закона за водите.
2. Общинския съвет гр. Завет дава съгласие правото на собственост върху имот –
публична общинска собственост с идентификатор 30065.129.289, с площ от 554 кв.м., НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път“, находящ се в землището на гр. Завет, да се
прехвърли безвъзмездно на държавата по реда на Закона за водите.
3. Общинския съвет гр. Завет дава съгласие правото на собственост върху имот –
публична общинска собственост с идентификатор 30065.129.253, с площ от 2886 кв.м., НТП
„За дамба“, находящ се в землището на гр. Завет, да се прехвърли безвъзмездно на държавата
по реда на Закона за водите.
4. Възлага на Кмета на Община Завет да предприеме всички необходими действия по
изпълнение на настоящото решение.
5. Възлага на Кмета на Община Завет да внесе до областния управител на област Разград
мотивирано предложение за промяна на собствеността на имотите, предмет на настоящото
решение. Копие от необходимите документи да се изпратят и до министъра на икономиката.
6. Възлага на кмета на община Завет да сключи договор за дарение с областния
управител на Област Разград за имотите – предмет на решението.
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 № 14 от 23.12.2020 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА
Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на извънредно
заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К” на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване –Дунав” ЕООД гр. Разград на
30.12.2020 г.
Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС

Общинският съвет гр. Завет с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 2
(двама), „Въздържали се”– 1 (един), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 138
В деловодството на Общинския съвет гр. Завет на 30.11.2020 година е постъпило
писмо от „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 30.12.2020 г. (сряда) от 11:00
ч., при следния дневен ред:
1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета за 2021 г. по реда на чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността
на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
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 Лзница
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 предложение за решение по т. 1 от дневния ред, както
следва:

Решение 1 по т. 1: На основание чл.198в, ал.4, от Закона за водите във връзка с
чл. 20, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на Ассоциация по В и К
на обособената территория, обслужвана от «Водоснабдяване-Дунав» ЕООД , гр.
Разград, приемат решение препоръчителният размер на вноската на държавата в
бюджета за 2021 г. да е в размер на 8 750,00 лв. (осем хиляди седемстотин и
петдесет).
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.
При съгласуване на позицията по точките от проекта за дневен ред, на
представителя на Община Завет е необходимо да се даде мандат да гласува „въздържал
се“ по всички точки, включени в дневния ред на извънредно заседание на Общото
събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, насрочено за 30.12.2020 г. (сряда) от 11:00
ч., с оглед на приетото Решение № 1 по Протокол № 24/27.10.2020 г. от извънредното
заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособена територия,
обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД гр. Разград.
Предвид изложеното 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 30.12.2020 г. (сряда) от 11:00 ч., 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 извънредно заседание на Общото
събрание на Асоциацията по ВиК.
3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва:
3.1. По т. 1 от дневния ред - Приемане на решение за препоръчителния
размер на вноската на държавата в бюджета за 2021 г. по реда на чл. 20, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, представителят на Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по
В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр.
Разград, да гласува «ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ» следното решение: На основание чл.198в,
ал.4, от Закона за водите във връзка с чл. 20, ал. 3 от Правилник за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото

събрание на Ассоциация по В и К на обособената территория, обслужвана от
«Водоснабдяване-Дунав» ЕОООД, гр. Разград, приемат решение препоръчителният
размер на вноската на държавата в бюджета за 2021 г. да е в размер на 8 750,00 лв.
(осем хиляди седемстотин и петдесет).
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

