ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 5 от 24.02.2020 година
ПО ПЪРВА ТОЧКА

Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на
редовното заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К” на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД гр. Разград на 27.02.2020г.
Докл.: E. Исмаил-Председател ОбС
Общинският съвет гр. Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 1 (един), отсъстват – 1 (един) от проведеното поименно гласуване прие
следното
РЕШЕНИЕ № 42

В деловодството на Общинския съвет гр. Завет на 24.01.2020 година е постъпило
писмо от Областния управител на област Разград, в качеството му на Председател на
„Асоциация по ВиК” на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав”
ЕООД гр. Разград, с което се свиква редовно заседание на Общото събрание на
Асоциацията, което ще се проведе на 27.02.2020г. (четвъртък) от 11:00 ч. в зала 712 на
Областна администрация Разград, при следния дневен ред:
1. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2019 година, по
смисъла на чл.198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите.
2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2019
година по смисъла на чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация.
3. Приемане на бюджет на Асоциацията по В и К за 2020 година, на основание
чл.198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите.
4. Други.
На основание чл.8, ал. 2, във вр. с ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация – разпределението на
процентното съотношения на гласовете на членовете е както следва:
Областният управител, представляващ държавата
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
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предоставя на Общинския съвет предложения за решения по т. 1, т. 2, т. 3 от дневния ред,
както следва:
Решение 1 по т. 1: На основание чл.198в, ал.4, т. 10

от Закона за водите във
връзка с чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособена территория, обслужвана от «Водоснабдяване –Дунав» ЕООД гр. Разград,
приемат годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК за 2019 г.
Решение 2 по т. 2: На основание чл. 9, ал. 2 във връза с чл. 26, ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете
на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат годишен отчет за изпълнение на
бюджета на Асоциация по В и К и вземат решение за публикуване на същия на интернет
страницата на Областна администрация Разград, раздел Асоциации по ВиК.
Решение 3 по т. 3: На основание чл.198в, ал.4, т. 9 от Закона за водите, членовете
на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат бюджет на Асоциации по ВиК за
2020 г.
Съгласно разпоредбата на чл.198е, ал. 5 от Закона за водите, във връзка с чл.5, ал.6
от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация (издаден от министъра на регионалното развитие, обн. ДВ бр. 66 от
08.08.2014 г., в сила от 08.08.2014 г., изм. бр. 106 от 23.12.2014 г., в сила от 23.12.2014 г.)
позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на Общото събрание
на Асоциацията по В и К се гласува по ред, определен от Общинския съвет. Доколкото
такъв ред към момента не е установен, то следва Общинският съвет Завет да определи
конкретна позиция за всяко отделно решение и да възложи на представителя на
общината в Асоциацията, да гласува по съответния начин.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.15, т. 23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал.5
от Закона за водите, по повод покана за редовно заседание на Общото събрание на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав”
ЕООД гр. Разград, насрочено за 27.02.2020г. (четвъртък) от 11:00 ч. в зала 712 на
Областна администрация Разград, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ
1. Дава мандат на Ахтер Сюлейманов Велиев - Кмет на община Завет за участие в
насроченото извънредно заседние на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.
2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да
упълномощи с изрично пълномощно арх. Денис Юнал Татар - заместник кмет на Община
Завет за представител на Община Завет в Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград.
3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва:
3.1. По т. 1 от дневния ред – Приемане на отчет за дейността на Асоциация
по В и К за 2019 година, по смисъла на чл.198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите.,
представителят на Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да
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гласува «ЗА» следното решение: На основание чл.198в, ал.4, т. 10 от Закона за водите
във връзка с чл. 9 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособена территория, обслужвана от «Водоснабдяване –Дунав» ЕООД гр. Разград,
приемат годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК за 2019 г.
3.2. По т. 2 от дневния ред - Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на
Асоциация по В и К за 2019 година по смисъла на чл. 9, ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,
представителят на Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да
гласува «ЗА» следното решение: На основание чл. 9, ал. 2 във връза с чл. 26, ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат
годишен отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К и вземат решение за
публикуване на същия на интернет страницата на Областна администрация Разград,
раздел Асоциации по ВиК.
3.3. По т. 3 от дневния ред - Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за
2020 година, на основание чл.198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, представителят на
Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да гласува «ЗА» следното
решение: На основание чл.198в, ал.4, т. 9 от Закона за водите, членовете на Общото
събрание на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат бюджет на Асоциации по ВиК за
2020 г.
3.4. По точка 4 от дневния ред - Други: Представителят на Община Завет в Общото
събрание на Асоциацията да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в защита
интересите на гражданите на Община Завет.
4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване
защита на особено важни и значими обществени интереси, допуска предварително
изпълнение на решението.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване
в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.
5. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 5 от 24.02.2020 година

ПО ВТОРА ТОЧКА
Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на
община Завет за периода 2019-2023 година.
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 № 43

В Закона за общинската собственост и Наредба № 2 за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Завет е регламентирано задължение на
Общинския съвет да приеме стратегия за управление на общинската собственост за срока
на мандата си по предложение на Кмета на общината.
Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и
стопанската дейност на общината и съдържа:
1. основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост;
2. основни характеристики на отделните видове имоти, които могат да се
предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;
3. нуждите на общината от нови имоти и способи за тяхното придобиване;
4. други данни, определени от общинския съвет.
На вниманието на Общинския съвет е предложена Стратегия за управление на
общинската собственост на община Завет за периода 2019-2023 година.
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ЗА

УПРАВЛЕНИЕ

НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
ЗА МАНДАТ
2019 – 2023 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
Общината е основна административно - териториална единица в Република България,
в която се осъществява местното самоуправление. Местното самоуправление се изразява в
правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават
самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна
компетентност в сферата на:
1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и
такси, общинската администрация;
2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в
нея;
3. образованието;
4. здравеопазването;
5. културата;
6. благоустрояването и комуналните дейности;
7. социалните услуги;
8. опазване на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
10. развитието на спорта, отдиха и туризма.
Общината е самостоятелно юридическо лице и има право на собственост.
Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за
предоставяне за управление, за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост и
правомощията на Кмета на общината, се определят с Наредба на общинския съвет, при
спазване на разпоредбите на Закона за общинската собственост и на специалните закони в
тази област.
Основен принцип в Закона за общинската собственост е че: имотите и вещите
общинска собственост се управляват в интерес на населението на общината, с грижата на
добър стопанин, съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.
От своя страна общинската собственост е публична и частна.
Имотите публична общинска собственост се групират в три подгрупи:
1. имоти и вещи, определени със закон;
2. имоти, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното
самоуправление и местната администрация;
3. други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности
от местно значение, определени от Общинския съвет.
Имотите и вещите - публична общинска собственост, земите от общинския
поземлен фонд не могат да се придобиват по давност.
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Имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и
да се прехвърлят в собственост на трети лица.
Имоти - публична общинска собственост, могат да се обременяват с ограничени
вещни права само в случаите, определени със закон.
Съгласно чл.3, ал.3 от ЗОС, всички останали движими и недвижими вещи на
общината, включително и плодовете от вещите – публична общинска собственост,
представляват частна общинска собственост.
Имотите и вещите - частна общинска собственост, могат да бъдат обект на
разпореждане. За тях се прилагат общите разпоредби за собствеността, освен ако в закон е
предвидено друго.
Общината се разпорежда с имоти и вещи – частна общинска собственост, чрез:
• продажба,
• замяна,
• дарение,
• делба,
• възмездно или безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права,
• по друг начин, определен в закон.
Възможна е промяна на правния режим на общинската собственост чрез
преобразуването й от обект - публична общинска собственост в обект - частна общинска
собственост и обратно.
Имотите и вещите – публична общинска собственост, които са престанали да
задоволяват обществени потребности след решение на Общинския съвет се обявяват за
частна общинска собственост.
Имотите публична и частна общинска собственост подлежат на актуване.
За временни постройки, обществени паркинги, зелени площи, местни пътища,
улици, площади и други линейни обекти на техническата инфраструктура, които са
публична общинска собственост актове не се съставят.
След съставянето на всеки акт за общинска собственост, данните и
обстоятелствата, констатирани в него, се вписват в зависимост от характера на
собствеността в главния регистър за публичната общинска собственост или в главния
регистър за частната общинска собственост.
Регистрите за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка
по тях.
Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска
собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на Общинския съвет, който
от своя страна приема настоящата Стратегия за управлението на общинската собственост.
Правото на собственост на общината кореспондира пряко със задължението на
нейните органи да управляват, придобиват и се разпореждат с нея законосъобразно,
целесъобразно и в интерес на населението на общината, с грижата на добър стопанин.
ІІ. ОБХВАТ И СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯТА
1. Обхват
Стратегията определя политиката за управление на общинската собственост за
мандат 2019-2023 г. на Общински съвет - Завет и извежда като основни приоритети плановост, предвидимост, прозрачност, отчетност, ефективност и ефикасност при
използване на общинската собственост, като стратегически ресурс на общината.
Основен подход при разработване на настоящата Стратегия е обвързването на
стратегическите цели на управлението на Община Завет с целите, принципите и
приоритетите на управлението на общинската собственост.
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За целите на настоящата Стратегия под "управление на общинската собственост"
следва да се разбира интегриран процес, включваш систематични и координирани
дейности и практики, чрез които Общината оперира със собствеността си, управлява
разумно рисковете, разходите и приходите от собствеността, през целия жизнен цикъл на
имота - придобиване, използване, поддържане, опазване и разпореждане, за да бъдат
постигнати целите, които Общински съвет и общинска администрация са си поставили в
стратегическите документи на управлението.
Предмет на Стратегията са целите, принципите и приоритетите на придобиване на
общинска собственост, както и управлението и разпореждането с всички имоти и вещи
общинска собственост.
2. Структура на стратегията
Стратегията включва:
1. основни цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост;
2. основни характеристики на отделните видове имоти, които могат да се
предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;
3. нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване;
Формулирането на стратегията при управлението на всеки вид собственост трябва
да се основава на:
1. Идентифициране на обема собственост;
2. Анализ на състоянието към момента, включително:
 рискове и слаби страни при управлението;
 плюсове и възможности за развитие на потенциала.
3. Политики и конкретни задачи
ІІІ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ПРИ ПРИДОБИВАНЕТО,
УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Процесът по управление на собствеността се състои от три под-процеса:
 Планиране на дейността по управление на собствеността, включващ
създаването на стратегии и планове за управление на общинската
собственост;
 Изпълнение на планираните мерки и дейност по управление на
собствеността;
 Отчитане на резултатите от управлението на общинската собственост и
осъществяване на вътрешен контрол.
Планирането на дейността по управление на общинската собственост в община
Завет е ключов елемент за достигане на целите, заложени в различни стратегически
документи, обвързващи общината с провеждането на публични политики, ориентирани
към постигане на определен резултат.
Решенията за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост
следва да бъдат обвързани със стратегическите планове за нови и подобрени услуги,
вземани въз основа на анализ и актуални данни за вида и състоянието на общинската
собственост.
Връзката между целите на управлението на Общината и управлението на
общинската собственост трябва да е осигурена чрез устойчив процес на планиране и
анализ на ефектите от решенията, свързани с управлението на собствеността.
Ефективното планиране при управлението на собствеността е функция от
навременното извършване на прецизен анализ на нуждите на местната общност от
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предоставяне на услуги. Значението на взаимовръзката „нужда от услуги - нужда от
собственост" ясно се проявява в трудностите, които изпитва общината при осигуряване на
необходимата собственост, за посрещане на непрекъснато нарастващите нужди от
разширяване на обхвата, оптимизирането на вида и повишаването на качеството на
публичните услуги.
Само устойчивият процес на планиране на инвестиции в сградния фонд на
Общината може да създаде гаранции, че собствеността се поддържа по подходящ начин и
отговаря на определени стандарти - достъпна среда; енергийна ефективност; осигуряване
на необходимата според нормативната уредба площ (единица на кв.м.) при предоставяне
на обществени услуги (социални, здравни, образователни, спортни и др.); добро
комуникационно разположение на имотите (административни сгради, социални
заведения, образователни институции, културни центрове и др.), чрез които се осигурява
доставката на публични услуги.
За постигане на заложените цели в стратегиите и програмите на Общината е
необходимо дейностите, свързани с управление на собствеността да бъдат неразделен
елемент от самия процес на планиране и изпълнение на различните публични политики.
Установяването на нуждите от услуги и извършването на оценка на качеството и
обхвата на предоставяните услуги е основно предизвикателство пред планирането на
дейността по управление на собствеността в Общината.
Нуждите следва да се оценяват чрез:
 провеждане на изследвания сред потребителите на услуги за степента на
удовлетвореност;
 проучвания и анализи на демографското състояние;
 оценка на състоянието на техническата и социална инфраструктура на Общината,
осигуряваща предоставянето на услуги при определен стандарт.
В сферата на образованието, социалните услуги, спорта, младежки дейности и др.
Община Завет е предприела действия, насочени към оценка на нуждите от услуги и на
тази база са създадени стратегии за развитие в тези области.
1. Принципи при придобиване, управление и разпореждане с общинската
собственост
Основните принципи, които следва Община Завет при придобиване, управление и
разпореждане с имоти общинска собственост са:
 Законосъобразност
Общинският съвет и Кметът на общината, действат в рамките правомощията си,
установени от закона и подзаконовите нормативни актове.
Актовете за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се
издават за целите, на основанията и по реда предвиден в закона.
 Целесъобразност
Органите са длъжни да вземат решение за придобиване на общинска собственост
по целесъобразност, при спазване на закона и установените в тази стратегия принципи,
цели и приоритети. Същият принцип се спазва и при управление и разпореждане с
общинско имущество.
 Приоритетност на обществения интерес
При упражняване на правомощията си по придобиване, управление и разпореждане
с общински имоти, органите на Община Завет приоритетно следят за защита на
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обществения интерес. Имотите и вещите общинска собственост се управляват в интерес
на населението на общината, с грижата на добър стопанин, съобразно предназначението и
нуждите, за които са предоставени.
 Състезателност при разпореждането.
Разпореждането с общинско имущество се извършва след провеждане на публичен
търг или публично оповестен конкурс, при условия и по ред определени в Наредбата по
чл.8 ал.2 от ЗОС.
 Публичност
При придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество органите са
длъжни да осигуряват откритост, достоверност и пълнота на информацията в рамките на
закона.

 Плановост
Управлението на общинските имоти се извършва въз основа на мандатна Стратегия
за управление на общинската собственост и годишни програми за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост, приемани от Общински съвет - Завет, по
предложение на Кмета на общината.
 Отчетност
Органите на Община Завет периодично предоставят информация на местната
общност за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление
чрез предвидените от закона доклади и чрез съставянето и поддържането на публични
регистри.
2. Основни цели
1. Пълно идентифициране на обема общинска собственост
Въпреки, че общинската собственост като такава бе прокламирана със Закона за
общинската собственост през 1996 г. процесът на установяване и актуване на същата се
удължи във времето. Допълнително се възстановиха на общината земи в общинския
поземлен фонд. Пълното идентифициране на обема общинска собственост е основна
предпоставка за вземане на управленски решения по управление и разпореждане със
същия, което прави тази цел първостепенна и приоритетна.
2. Анализ на състоянието към момента, включително:
 рискове и слаби страни при управлението;
 плюсове и възможности за развитие на потенциала.
Анализът на състоянието към момента е втора, но не второстепенна цел на настоящата
стратегия. Анализът на състоянието е необходима предпоставка за предприемане на
конкретни действия, свързани с придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, включително саниране на сграден фонд, подмяна и оптимизация на автопарка
на общината, правна интервенция за установяване правото на собственост на общината
при материален спор, предприемане на действия по оптимизация при управлението,
охраната на имотите и др.
3. Гарантиране на оптимално задоволяване на нуждите на администрацията и
звената на бюджетна издръжка от общинска собственост, включително сграден фонд
и обслужващи вещи.
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Постигането на тази цел гарантира оптималност и ефективност на работата на
общинската администрация и звената на бюджетна издръжка, което е основна
предпоставка за изпълнение на основната им цел - предоставяне на ефективни обществени
услуги.
4. Гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от
управлението на общинската собственост.
Оптимизацията на действията по управление на общинската собственост
гарантират устойчивост на развитието на общината. Имотите и вещите общинска
собственост се управляват в интерес на населението, с грижата на добър стопанин,
съобразно предназначението и нуждите, за които са предоставени.
5. Анализ на необходимостта от разпореждане с общинско имущество.
Целта е да се осигурят достоверни изходни данни, даващи възможност за анализ от
необходимостта от разпореждане с общинско имущество. Подходът следва да е
балансиран между нуждите на общината в краткосрочен и дългосрочен план и от
разходите по поддръжка, охрана, управление на ненужните в момента на общината имоти
от една страна, като се държи сметка и за тенденциите в развитието на пазара на
недвижими имоти и движими вещи. Разпореждането с общинско имущество като краен
резултат трябва да е съобразено с постигането на предходните цели.
6.
Оптимизиране,
подобряване
и
разширяване
на
общинската
инфраструктура.
Целта е подобряване на настоящата и изграждане на нова инфраструктура на
територията на общината.
7. Осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване селищната
среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване
на сигурността.
Осигуряване и постигане на предходните цели гарантират постигането на
настоящата цел имаща за основа разбирането, че общинската собственост поддържана в
оптимален обем, структура и при оптимално управление е гарант за осигуряване на
устойчиво развитие на Общината като цяло.
ІV. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ИМОТИ,
КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД НАЕМ ИЛИ ДА БЪДАТ ПРЕДМЕТ
НА РАЗПОРЕЖДАНЕ.
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВИДОВЕТЕ ИМОТИ ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ
КОНКРЕТНИ ПОЛИТИКИ И ЗАДАЧИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА
НАСТОЯЩАТА СТРАТЕГИЯ
Изпълнението на политиката за управление на общинската собственост е свързана
с избора и прилагането на позволените от правната рамка способи за: придобиване,
разпореждане и управление на собствеността.
Ключово условие за ефективното изпълнение на политиката за управление на
общинската собственост е: имотите да бъдат класифицирани по функции и оценени като
потенциал според следните признаци:


Според предназначението им:
 имоти, които се използват за административни нужди (сградите на
общинската администрация и други, предвидени за административни
нужди):
 имоти, използвани за предоставяне на публични услуги (образователни,
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социални, културни, спортни и др.) и за изпълнение на различни проекти на
общината с важно социално значение:
 имоти, които не се използват за административни нужди и за предоставяне
на публични услуги, които могат да се отдават под наем, за ползване, за
концесиониране или с тях да се извършват разпоредителни сделки. - т.н.
"свободни имоти" (частна общинска собственост по Закона за общинската
собственост).
 Според финансовите резултати от управлението:
 имоти - източници на приходи1
 имоти - източници на разходи2
1. Класифицираните като свободни имоти трябва да генерират нетни приходи.
2. Имотите, използвани за административни нужди и предоставяне на услуги
по правило не генерират преки приходи.
 Според нуждите на общината от имоти:
 "достатъчни" (отговарят на нуждите на общината като площ, състояние,
конструкция и др., за да изпълняват своите функции);
 "недостатъчни" (не отговарят на нуждите на общината като площ, състояние,
конструкция и др., за да изпълняват своите функции);







Според потенциалните възможности за управлението на имотите:
"общински имоти за разпореждане":
"общински имоти, които общината трябва да запази за своите нужди";
"общински
имоти,
които общината трябва да подобри" (ремонтира,
реконструира, санира);
"имоти, които общината трябва да придобие от трети лица" (когато наличните
общински имоти не отговарят на нуждите на общината).

Класификацията по функционален признак прави възможно формулирането на целите
на управлението на трите групи имоти:


При имотите за административни нужди на Общината целта на
управлението на общинската собственост е оптимизиране на оперативните
разходи, повишаване на ефективността на разходите за поддръжка на
имотите и капиталовите разходи:



При имотите, използвани за предоставяне на услуги и изпълняване на
проекти с важно социално значение, целта на Община Завет при
управлението на общинската собственост е постигане на заложените в
стратегическите документи на общината нива на обхват, вид и качество на
предоставените услуги, оптимизиране на оперативните разходи и
повишаване на ефективността на разходите за поддръжка и капиталовите
инвестиции в имотите.
При имотите, които могат да се отдават под наем, за ползване, за
концесиониране или с тях да се извършват разпоредителни сделки - т.н.
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"свободни имоти", целта на Община Завет е максимизиране на финансовите
резултати - увеличаване на генерираните от имотите приходи в бюджета,
чрез използване на пазарни подходи за постигане на висока доходност при
управлението им.
Нивото на реализиране на тези цели ежегодно се представя в Доклад на кмета на
общината за резултатите от управлението на общинската собственост по видове и
категории обекти, изготвян във връзка с чл. 66а от Закона за общинската собственост.
Общинският съвет, в изпълнение на Закона за общинската собственост и
настоящата Стратегия, е задължен ежегодно да приема по предложение на Кмета на
Общината Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост, която съдържа описание на имотите, които общината ще предложи за
отдаване под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на
търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за учредяване на
концесия; описание на имотите, които общината ще предложи за замяна срещу имоти на
граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите,
които общината желае да получи в замяна; описание на имотите, които Общината планира
да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване.
Разработването на годишната програма изисква изготвянето на финансовоикономически анализи, обосноваващи целесъобразността при избора на един или друг
подход (продажба, замяна, отдаване под наем, учредяване право на ползване,
концесиониране и др.). В годишната програма не се включват за разпореждане имоти:
 които са необходими на Общината за предоставяне на публични услуги и за
изпълнение на проекти с важна социална значимост:
 в които Общината вече е извършила значителни капиталови инвестиции (основни
ремонти, реконструкции и др.).
Годишните програми за управление и разпореждане с имотите, общинска
собственост, се приемат от Общинския съвет с приемането на бюджета. Програмите могат
да се актуализират през текущата година, при актуализиране на бюджета.
Разглеждането на общинската собственост като инструмент за предоставяне на
публични услуги, постигане на целите на градоустройственото планиране и повишаване
на приходите за общинския бюджет, изисква прилагането на интегриран подход при
управление на собствеността.
Създаването на стратегическо портфолио от общински имоти е точния подход.
Прилагането на подхода изисква групиране и окрупняване на общински имоти,
градоустройственото им урегулиране от общината, съоръжаването на окрупнените имоти
с необходимата техническа инфраструктура, което ще превърне Общината във важен
фактор на пазара на недвижими имоти.
Подходът може да послужи като инструмент за насърчаване на местното
икономическо развитие, за решаването на важни градоустройствени задачи, за значително
повишаване на стойността на общинската собственост и на приходите от управлението и
разпореждането с нея.
Подобен подход при управление на собствеността изисква интегриране на
усилията на различни направления, дирекции и отдели в Община Завет, свързани с
финансовото управление, градското планиране, планирането на капиталовите инвестиции,
проекти на общината, опазването на околната среда и администрирането на общинската
собственост.
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Концесионирането като метод за управление на общинската собственост предлага
следните възможности:
 Прехвърляне на дейности от обществен интерес в обществения и частния сектор,
като чрез концесията се прехвърлят на концесионера правомощия за изпълняване
на определена публична власт при ред и условия, определени от концедента
(условия на регулиране на цената на услугите, качеството на услугите или
работите, контрол върху размера на инвестициите, съкращаване на срока на
извършване на определени инвестиции и др.);
 Концесионерът поема изграждането/управлението на обекта на концесията, изцяло
за своя сметка и на свой риск. Освен това в повечето случаи стои и възможността
всички разходи, които надхвърлят договорените компенсации, аварийни и други
разходи, породени от рискови фактори да остават за сметка на концесионера.
 Концесионерът извършва определени услуги/дейности със собствени средства и на
свой риск, за което концедентът му плаща компенсации, разпределени по
съответен ред назад във времето;
 Осигурява се ефективно управление на обекта/услугата, извършване на ремонтно възстановителни дейности, привеждане на обектите в технически безопасно
експлоатационно състояние, като общината упражнява контрол върху състоянието
и ползването на имотите;
 Разкриват се възможности за реализиране на инвестиционни намерения на частния
бизнес, създават се нови работни места и се развива публично-частното
партньорство.
 Когато съществува ясна визия за очаквания резултат от концесията може да се
извърши реална преценка дали да се възложи обществена поръчка или концесия.
Характерът и спецификата от отделните видове собственост предполагат
конкретни политики, цели и задачи за всеки от тях да бъдат изведени самостоятелно.
Съгласно Главните регистри на общинската собственост – публична и частна, в
Община Завет има съставени 2238 броя акта за общинска собственост, разпределени както
следва, съгласно таблица № 1

Таблица № 1
№
по
Населено място
ред
1.
гр.Завет
2.
с. Брестовене
3.
с. Острово
4.
с. Веселец
5.
с. Прелез
6.
с. Сушево
7.
с. Иван Шишманово

Брой актове

Общо:

389
242
236
177
194
146
110
1494
13

Отписани, след извършване на разпоредителни действия и пресъставени акта - 744
броя.
Пасища и мери – публична общинска собственост на територията на община
Завет, разпределени по землища, съгласно Таблица № 2
Таблица № 2
№
Населено място
1.
гр.Завет
2.
с. Брестовене
3.
с. Острово
4.
с. Веселец
5.
с. Прелез
6.
с. Сушево
7.
с. Иван Шишманово
Общо:

Площ в дка
962,032
2320,474
368,541
711,212
1461,969
1490,781
660,033
7975,042

Ниви – частна общинска собственост на територията на община Завет,
разпределени по населени места, съгласно Таблица № 3
Таблица № 3
№
Населено място
1.
гр.Завет
2.
с. Брестовене
3.
с. Острово
4.
с. Веселец
5.
с. Прелез
6.
с. Сушево
7.
с. Иван Шишманово
Общо:

Площ в дка
566,721
222,352
54,739
84,272
193,097
266,379
214,687
1602,247

Лозя – частна общинска собственост на територията на община Завет,
разпределени по населени места, съгласно Таблица № 4

Таблица № 4
№
Населено място
1.
гр.Завет
2.
с. Брестовене
3.
с. Острово
4.
с. Веселец
5.
с. Прелез
6.
с. Сушево
7.
с. Иван Шишманово
Общо:

Площ в дка
56,026
73,356
20,496
40,353
14,408
1,172
205,811
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През изминалите 4 години работата по пълното идентифициране на общинската
собственост е извършвана от отдел “Общинска собственост”.
1. НЕЗАСТРОЕНИ ТЕРЕНИ
На територията на Община Завет незастроените терени са отредени предимно за
жилищно строителство и обществено обслужване.
Трудности в управлението на незастроените имоти създава неприключилият
процес по идентификация на собствеността. След влизане в сила на Закона за общинската
собственост приоритетно са отписани от актовите книги на държавната собственост и са
съставени актове за общинска собственост на застроените имоти, които представляват
административни сгради, училища, детски градини, читалища, здравни заведения,
жилища и др.
Имотите, които са на територията на общината са малки, разпокъсани, често
обременени със съсобственост. От гледна точка на възможностите за застрояване, много
малка част от тях имат инвестиционен потенциал.
Ограничения в управлението поставя и фактът, че не за всички имоти има
действащи планове за регулация. Върху имоти без подробни устройствени планове не
може по закон да се учредява право на строеж. Нецелесъобразно е и извършването на
замени с такива имоти, тъй като само с действащ ПУП се установява потенциалът на
имота.
Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват
следните:











Рискове и слаби страни
неприключил и бавен процес на идентификация и актуване на общински имоти;
недостатъчен кадрови и организационно – технически ресурс;
риск от грешни в стратегически план решения за разпореждане;
риск от прекомерно намаляване на общинската собственост и недостиг на терени
за осъществяване функциите на общината.
Плюсове и възможности
оптимизиране процеса на управление;
увеличаване на общинската собственост, чрез проучване и актуване на нови
имоти;
повишен инвестиционен интерес към терени в общината, възможност за
реализиране на високи приходи от продажби и за осигуряване на нови инвестиции;
максимално развитие потенциала на всеки имот.
Направеният анализ предполага реализирането на следните:







Политики и задачи свързани с постигането на горепосочените цели:
да се ускори процесът на идентификация на общинските терени;
да се разработи и прилага методика за изследване потенциала на всеки терен,
съобразно предвижданията на Общия градоустройствен план (ОГП);
да продължи практиката чрез публично-частно партньорство (ПЧП)
да се реализират крупни проекти върху общински терени;
да се увеличи кадровия и административен потенциал, включително чрез
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привличане на консултанти и фирми.
2. ЗАСТРОЕНИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ
След влизане в сила на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и
общински предприятия и Закона за общинската собственост, много застроени имоти бяха
предмет на прехвърлителни сделки. Продажбата им осигури еднократен приход в
общинския бюджет, но същевременно лиши общината от приходи в дългосрочен план.
В три общински имота са настанени териториални структури на държавни
институции - Агенция за социално подпомагане, Полицейски участък - Завет и Участък
“Пожарна безопасност и защита на населението” град Завет, които по закон не заплащат
наеми.
Към края на 2019 г. действащите договори за отдадени под наем на имоти и части
от имоти общинска собственост са 11 броя, за всички имоти има съставени актове за
общинска собственост.
Някой от обектите се нуждаят от основен ремонт, от ремонти на покриви и
укрепване.
Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват
следните:













Рискове и слаби страни
лошо състояние на част от сградите и недостиг на средства за поддръжка и
опазване на собствеността;
имоти – общинска собственост са в съсобственост с имоти на физически и
юридически лица;
наличие на сгради, към които липсва интерес за наемане и ползване;
риск от грешни решения за разпореждане;
намаляване на ежегодните приходи от отдаване под наем;
недостиг на сгради за обществено-обслужващи дейности.
Плюсове и възможности
възможност за увеличаване на сградния фонд;
оптимизиране процеса на управление;
прекратяване на съсобствеността чрез продажба на частта на общината,
изкупуване частта на съсобствениците или замяна;
осигуряване на средства от евро - фондовете и други финансови инструменти за
подобряване състоянието на имотите.
Направеният анализ предполага реализирането на следните:







Политики и задачи за постигане на целите на настоящата стратегия
да се обследват сградите и се съставят технически паспорти, съгласно
изискванията на Наредба №5/2006г. на МРРБ за техническите паспорти на
строежите;
да се изготви финансово - икономически анализ за разходите по поддръжка на
сградите и очакваните приходи, с оглед вземане на решение за разпореждане;
осъществяване на замени на терени срещу части от новопостроените сгради с
обществено-обслужващо предназначение;
да се подготвят проекти за кандидатстване по оперативните програми за
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осигуряване на средства от евро - фондовете за подобряване състоянието на
сградите;
да се преобразуват от публична общинска собственост в частна общинска
собственост сгради, престанали да имат предназначението на
публична
собственост, с цел дългосрочното отдаване под наем или ползване;

3. СГРАДЕН ФОНД НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ
И УЧИЛИЩА.
Община Завет разполага със следния сграден фонд за нуждите на общинска
администрация, на детски градини и училища:
 Административни сгради - 7 броя
 Детски градини и ясли - 5 броя
 Училища - 6 броя
Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват
следните:





Рискове и слаби страни
лошо състояние на част от сградите и недостиг на средства за поддръжка и
опазване на собствеността;
недостиг на сгради за обществено-обслужващи и административни дейности;
проблематично управление, поддръжка и охрана на сградите на закритите учебни
заведения.

Плюсове и възможности
 възможност за увеличаване на сградния фонд;
 оптимизиране процеса на управление;
 прекратяване на съсобствеността чрез продажбата на частта на общината,
изкупуване частта на съсобствениците или замяна;
 осигуряване на средства от евро - фондовете и други финансови инструменти за
подобряване състоянието на имотите.
Направеният анализ предполага реализирането на следните:











Политики и задачи за постигане на целите на настоящата стратегия
да се обследват сградите и се съставят технически паспорти, съгласно
изискванията на Наредба №5/2006г. на МРРБ за техни-ческите паспорти на
строежите;
да се изготви финансово- икономически анализ за разходите по поддръжка на
сградите на закритите учебни заведения и очакваните приходи, с оглед вземане на
решение за разпореждане;
осъществяване на предоставяне на терени срещу части от новопостроените сгради
с обществено-обслужващо предназначение;
да се подготвят проекти за кандидатстване по оперативните програми за
осигуряване на средства от евро-фондовете за подобряване състоянието сградите;
да се преобразуват от публична общинска собственост в частна общинска
собственост сгради, престанали да имат предназначението на
публична
собственост, с цел дългосрочното отдаване под наем или ползване;
да се предприемат мерки за енергийно саниране на сградния фонд за
административни нужди, детски градини и училища.
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4. ЖИЛИЩНИ ИМОТИ
На територията на общината се наблюдава застой на новопостроени сгради.
Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват следните:
Рискове и слаби страни
 недостиг на жилищен фонд за осъществяване на социални функции;
 нарастване на необходимите средства за основен ремонт и опазване на
собствеността;
 риск от грешни решения за разпореждане.

Плюсове и възможности
възможност за актуализация на наемната цена, на база социално приемливо
процентно съотношение спрямо наемите на свободния пазар.



Направеният анализ предполага реализирането на следните:




Политики и задачи за постигане на целите
да се приеме методика за актуализация на наемната цена в съотношение с
наемните цени на свободния пазар и доходите на семействата;
да се предприемат действия за прекратяване на съсобствеността чрез продажба
на частта на общината, изкупуване частта на съсобствениците или чрез замяна.

5. ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
Публичната общинска собственост при земеделските земи включва:
- пасища - мери
- пътища
- други площи (гробища, сметища, залесени територии и др.)
Земеделските земи по чл.19 от ЗСПЗЗ останали след възстановяването на правата
на собствениците се стопанисват и управляват от общината. Те служат за обезщетяване на
собственици, за изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост, за
реализиране на проекти за техническа инфраструктура и др. Единствената възможност за
тяхното управление е отдаването им под наем за срок от една година.
Към момента на възстановяване на земеделските земи на Общината не е правен
оглед на имотите. Не винаги начинът на трайно ползване на имотите, отразен в регистрите
на Общинската служба по земеделие и гори, съответства на действителното фактическо
състояние.
Съставянето на актове за общинска собственост е предшествано от действия по:
- оглед
- установяване на действителния начин на трайно ползване
- изготвяне на скица
- данъчна оценка.
Тези дейности изискват ангажиране на институции, извън структурата на
общинската администрация, значителен времеви и организационно - технически ресурс.
След възстановяване на земеделските земи до настоящия момент, Община Завет
поетапно е предприемала необходимите действия за трасиране на земеделските имоти по
населени места. Целесъобразно е трасиране да се извършва при наличие на спор за
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собствеността или при установяване на обработване на земеделски земи – общинска
собственост без правно основание. От изминалата година данните от общинските
землища се подържат от АГКК – София, съгласно чл.59, ал.1 от ЗОС при влизане в сила
на кадастрална карта за имотите – общинска собственост, се съставят нови актове за
общинска собственост. Предвид разпоредбите на закона е необходимо да се пресъставят
актовете за общинска собственост на имоти извън регулация, което от своя страна създава
допълнителна административна работа за служителите в дирекция ОСОПИХД.
Анализирайки състоянието на този вид общинска собственост се открояват
следните:












Рискове и слаби страни
неприключил процес на актуване на общинските имоти - земеделски земи;
недостатъчен потенциал за управление и контрол;
недостатъчни приходи от наеми;
голям брой маломерни имоти, разпокъсана собственост;
законови и други ограничения при разпореждане с част от земеделските земи
(земи по чл.19 от ЗСПЗЗ) ;
Плюсове и възможности
с влизането ни в Европейския съюз и стартиране на процеса на субсидиране на
селскостопанското производство се увеличава възможността за реализиране на
приходи;
оптимизиране процеса на управление, чрез привличане на външни експерти и
фирми;
възможност за промяна на предназначението на земеделски земи, разположени в
близост до населените места.
Направеният анализ предполага реализирането на следните:





Политики и задачи за постигане на целите
да се подготви, обезпечи и реализира програма за пълна идентификация на
собствеността;
да се извърши преглед на поземлените имоти и промяна на предназначението на
тези от тях, които имат инвестиционен потенциал;
да се привлекат външни експерти и фирми за оптимизиране на управлението на
поземления фонд;

V. МЕРКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСА ПО ПЛАНИРАНЕ НА
УПРАВЛЕНИЕТО НА СОБСТВЕНОСТТА
 Прилагане на интегриран подход за връзка между управлението на собствеността
(разбирано като процес на планиране, изпълнение и докладване на резултати,
свързани с използването на общинската собственост) и разработването и
изпълнението на общинските политики.
 Извършване на оценка на ефективността на използване на собствеността на
Общината, като се анализират финансовите резултати - приходи и разходи от
управлението на собствеността;
 Изготвяне на предварителна оценка за ефекта (социален и икономически) от
прилагането на различните подходи - продажба, замяна, отдаване под наем,
учредяване право на строеж, концесиониране и др., въз основа на която
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Общинският съвет избира най-ефективния и ефикасен способ при вземане на
решения за управлението и разпореждането с общинските имоти;
Актуализиране на базата данни за общинската собственост;
Разработване на годишни планове за управление и разпореждане с общински
имоти на база анализи и идентифицираните нужди, свързани с общинската
собственост.
Части от тази система вече са изградени - Община Завет поддържа публични
регистри, които предоставят информация за видовете и категориите обекти, техния
размер, за разположението на имотите, за функциите им и др.
Интегриране на регистрите в единна информационна система, която да се доразвие
с функции за поддържане и предоставяне на данни за физическото състояние на
собствеността и нейното използване:
Разработване на мерки за обследване на общинските сгради за енергийна
ефективност, с цел установяване нивото на потребление на енергия и определяне
на специфичните възможности за намаляване на бюджетните разходи за енергийно
потребление.
Набелязване на дейности и мерки за повишаване енергийната ефективност в
общинските сгради чрез децентрализирани системи за производство и потребление
на енергия от възобновяеми енергийни източници, инсталации за комбинирано
производство на електрическа и топлинна енергия, инсталации за централно или
локално отопление и охлаждане, и термопомпи.

VI. ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА
СТРАТЕГИЯТА
Финансовите средства, необходими за изпълнение на приоритетите и дейностите
на управлението на общинската собственост се формират и приемат ежегодно с
разработването на Годишната програма за управле-ние на общинската собственост и
бюджета на община Завет. За постигане на максимална ефективност и ефикасност на
процесите по придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, следва да
бъде създаден механизъм за координиране и планиране на дейностите и разпределението
на собствените финансови средства.
Възможност за осигуряване на финансови средства за управление на собствеността
на община Завет следва да се търсят и чрез разработване и изпълнение на проекти по
Оперативни програми.
VІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Настоящата стратегия се приема на основание чл. 8, ал. 8 от Закона за
общинската собственост за срока на мандат 2019-2023 на Общински съвет - Завет. По
своята същност тя е отворен документ и може да търпи изменения в целите и
приоритетите си. Стратегията е основа за приемане на годишна програма за управление
и разпореждане с общинска собственост за съответната финансова година.
На основание чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, проектът на стратегия
за управление на общинската собственост на община Завет за периода 2019-2023 г., е
публикуван на интернет страницата на община Завет, Секция Общински съвет „Проекти
на нормативни актове” на 16.01.2020 г., към настоящия момент предложения по нея не са
направени.
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Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за
месното самоуправление и месната администрация във връзка с чл.8, ал.8 от Закона за
общинската собственост и чл.5, ал.1 от Наредба № 2 на ОбС – гр. Завет за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.
Завет
РЕШИ:

1. Приема стратегия за управление на общинската собственост на община Завет за
периода 2019-2023 година.
2. След влизане в сила на настоящото решение, то да бъде публикувано в сайта на
община Завет.
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил
Председател на Общинския съвет на гр. Завет
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
РЕШЕНИE
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 5 от 24.02.2020 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА

Приемане на прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от местни
приходи и на разходите за местни дейности на Община Завет
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община

Общинският съвет гр.Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно гласуване прие
следното
РЕШЕНИЕ № 44

Бюджетната процедура за 2021 г. стартира съгласно БЮ № 1/10.02.2020 г. –
Указания за подготовка и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните
разпоредители с бюджет за периода 2021-2023 г., съгласно т.2.1.3. от Решение № 64 на
Министерския съвет от 31 януари 2020 г. за бюджетна процедура за 2020 г.
Съгласно Закона за публичните финанси (ЗПФ) и Наредба № 10 за условията и реда
за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет
(НУРСБПМДСТГСПИОБОЗ), Кметът на общината организира съставянето на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години. По тази причина е
изготвено настощото предложение за бюджетна прогноза на общината за периода 20212023 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община
Завет.
Предложението за бюджетна прогноза на общината за периода 2021-2023 г. е
изготвено, съгласно критериите, посочени в ЗПФ и НУРСБПМДСТГСПИОБОЗ и е
необходимо да бъде одобренa от Общинския съвет на гр. Завет.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА във
връзка с чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл.83, ал. 1, т. 1-6 и ал. 2 от Закона за публичните
финанси (ЗПФ), чл. 10, чл. 28, ал. 1, т. 1-6 , ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 10 за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Завет, Общинският съвет гр. Завет
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РЕШИ:

1. Одобрява бюджетна прогноза на Община Завет за периода 2021-2023 г. в частта
на местни дейности, по показатели от единната бюджетна класификация,
съгласно приложения ( програмен формат на Министерство на Финнансите):
 Приложение № 8 „Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. на постъпленията от
местни приходи и на разходите за местни дейности“ на Община Завет;
 Приложение № 1а – Прогноза на показателите за поети ангажименти и за
задължения за разходи за периода 2020-2021 г. (в лв.); Обяснителна записка към
приложение № 1а;
 Приложение № 6г – Прогноза за общинския дълг ( вкл. и намеренията за поемане на
нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2021-2023 г.на Община Завет;
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и Областния
управител на област Разград в 7 - дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 - дневен срок по АПК пред
Административен съд – гр. Разград

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

23

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
РЕШЕНИE
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 5 от 24.02.2020 година
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА

Провеждане на редовно Общо събрание на Сдружение „Местна
инициативна група Завет – Кубрат“
Докл.: E. Исмаил-Председател ОбС
Общинският съвет гр.Завет с 12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 1 (един), отсъстват – 4 (четирима) от проведеното поименно гласуване прие
следното
РЕШЕНИЕ № 45
В деловодството на Общинския съвет гр. Завет постъпи писмо Наш Рег.№ 0370/14.02.2019 г. от Председателя на УС на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, с което ни уведомява, че
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 1 от Устава на Сдружението и Решение № 237 на УС
по Протокол № 76 от 05.02.2020 г., Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна
инициативна група Завет - Кубрат“ свиква Общо събрание на членовете на Сдружението, което
ще се проведе на 27.02.2020 г. (четвъртък) от 15,00 часа, с място на провеждане: гр. Завет, ул.
„Лудогорие“ № 19, Заседателна зала № 111 на Община Завет.
Събранието ще протече при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2019 г.
2. Приемане на Доклад за дейността и Финансов отчет на МИГ Завет – Кубрат за 2019 г.
3. Приемане на Годишен доклад за изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ Завет Кубрат за 2019 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за 2019 г.
5. Приемане на Програма за осъществяване дейността на МИГ Завет – Кубрат за 2020 г.
6. Приемане на Бюджет на МИГ Завет – Кубрат за 2020 г.
7. Одобрение на промени в Стратегия за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат.
8. Разни.
При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 30, ал. 1 от Устава на
сдружението, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия
дневен ред, независимо от броя на присъстващите.
Предоставени са и предложения за решения по т.1 – т.7 от дневния ред, както следва:
Предложение за решение по т. 1: На основание чл. 27, ал. 1, т. 11 от Устава на сдружението,
приема Отчета за дейността на Управителния съвет на МИГ Завет – Кубрат за 2019 г.,
неразделна част от настоящото решение.
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Предложение за решение по т. 2: На основание чл. 27, ал. 1, т. 13 и във връзка с чл. 55 от
Устава на сдружението, приема Доклад за дейността и Финансов отчет на МИГ Завет –
Кубрат за 2019г.
Предложение за решение по т. 3: На основание чл. 27, ал. 1, т. 11 от Устава на сдружението,
приема Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат за 2019
г.
Предложение за решение по т. 4: На основание чл. 27, ал. 1, т. 10 от Устава на сдружението,
освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през 2019 г.
Предложение за решение по т. 5: На основание чл. 27, ал. 1, т. 8 от Устава на сдружението,
приема Програма за осъществяване дейността на МИГ Завет – Кубрат за 2020 г.
Предложение за решение по т. 6: На основание чл. 27, ал. 1, т. 9 от Устава на сдружението,
приема Бюджета на МИГ Завет – Кубрат за 2020 г.
Предложение за решение по т. 7:
Съгласно член 10 от Споразумение № РД-139/ 21.10.2016 г. за изпълнение на Стратегия за Водено
от общностите местно развитие и на основание чл. 39, ал. 3 на Наредба 22/14.12.2015 г.,
сдружение „Местна инициативна група Завет - Кубрат“ може да заяви промени в Стратегията за
ВОМР.
Към 31.12.2019 г. сдружението е заявило за одобрение в ДФ „Земеделие“ проекти с обща заявена
стойност на безвъзмездна финансова помощ (БФП) в размер на 2 441 878,22 лв., което
представлява 83,2 % от общия бюджет на одобрената Стратегия за ВОМР (одобрения бюджет от
ЕЗФРСР по подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.)
В резултат от извършените приеми по всички мерки от Стратегията за ВОМР през 2018 г. и 2019 г.
и със цел изпълнение на Споразумение № РД-139/ 21.10.2016 г. се налагат изменения във
финансовите параметри на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ
Завет – Кубрат.
Предлагат се следните изменения:
► намаляване на бюджета на:
● мярка: 19.2 – 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции,
култура и природа” с 171 516,50 лева;
● подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката,
мобилизирането и търговията на горски продукти” с 48 979,76 лева;
● подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура” с 1 029,45 лева.
► увеличаване на бюджета на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ с
221 525.71 лева, което представлява сума от горепосочените стойности.
Правно основание: чл.10, раздел V. “Промяна на споразумението“ от Споразумение за
изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-139/21.10.2016 г. и
във връзка с чл. 39, т. 3 на Наредба 22/14.12.2015 г. – промяна във финансовите параметри до 10%
от одобрения бюджет от ЕЗФРСР по подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на
стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно
развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Одобреният от ЕЗФРСР ресурс в Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат е в размер на
2 933 700.00 лева. Искането е за прехвърляне на 221 525,71 лева, което представлява 7,55% от
oдобрения от ЕЗФРСР ресурс.
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Обосновка за исканата промяна
Тази промяна в Стратегията за ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група Завет - Кубрат“
се налага във връзка със следните обстоятелства:
1. По мярка 19.2 – 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции,
култура и природа” са осъществени два приема на проектни предложения (процедура №
BG06RDNP001 – 19.060), както следва:
- 1-ви период на прием (обявен ресурс 234 696,00 лева БФП) с начален срок 05.11.2018
г. и краен срок за подаване на проектни предложения до 31.12.2018 г. По тази покана е
постъпило 1 бр. проектно предложение, което е одобрено от МИГ Завет – Кубрат;
- 2-ри период на прием (обявен остатъчен ресурс 171 516,50 лева БФП) с начален срок
01.04.2019 г. и краен срок за подаване на проектни предложения до 17.05.2019 г. По
тази покана не са постъпили проектни предложения.
2. По подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката,
мобилизирането и търговията на горски продукти” са осъществени два приема на
проектни предложения (Процедура BG06RDNP001 – 19.196), както следва:
-

-

1-ви период на прием (обявен ресурс 117 348,00 лева БФП) с начален срок 02.05.2019
г. и краен срок за подаване на проектни предложения до 14.06.2019 г. По тази покана е
постъпило 1 бр. проектно предложение, което е одобрено от МИГ Завет – Кубрат;
2-ри период на прием (обявен остатъчен ресурс 48 979,76 лева БФП) с начален срок
11.11.2019 г. и краен срок за подаване на проектни предложения до 31.12.2019 г. По
тази покана не са постъпили проектни предложения.

3. По подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура” са осъществени два приема на проектни предложения
(Процедура BG06RDNP001 – 19.240), както следва:
- 1-ви период на прием (обявен ресурс 176 022,00 лева БФП) с начален срок 15.04.2019
г. и краен срок за подаване на проектни предложения до 31.05.2019 г. По тази покана е
постъпило 1 бр. проектно предложение, което е одобрено от МИГ Завет – Кубрат;
- 2-ри период на прием (обявен остатъчен ресурс 89 320,50 лева БФП) с начален срок
11.11.2019 г. и краен срок за подаване на проектни предложения до 31.12.2019 г. По
тази покана е постъпило 1 бр. проектно предложение, което е одобрено от МИГ Завет
– Кубрат.
След 2-ри период на прием – остатъчният финансов ресурс е: 1 029,45 лева.
Той е по-малък от минималния размер на БФП за мярката и е невъзможно с такъв ресурс
да се обяви нов прием.
4. По подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са осъществени два приема на
проектни предложения (№ BG06RDNP001 – 19.047), както следва:
- 1-ви период на прием (обявен ресурс 792 099,00 лева БФП) с начален срок 16.07.2018
г. и краен срок за подаване на проектни предложения до 31.08.2018 г. По тази покана
са постъпили 17 бр. проектни предложения, от които са одобрени за финансиране от
МИГ Завет – Кубрат 10 бр. проектни предложения (с обща сума 696 174,56 лева
БФП).
Във връзка с проведена от МИГ Завет – Кубрат Процедура за подбор на проектни
предложения № BG06RDNP001 – 19.047-S1 е получено уведомително писмо от ДФЗ за
преразглеждане на процедурата за подбор с конкретни указания за преоценка на 6 бр.
проектни предложения.
След направеното преразглеждане на процедурата за подбор: одобрените
проектни предложения от МИГ Завет – Кубрат са 11 бр. (с обща сума 902274,06
лева БФП).
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От тях: първите 6 бр. проектни предложения с общ бюджет 539 423.90 лева могат да
бъдат финансирани, а останалите 5 бр. проектни предложения (с равен брой точки)
попадат в списъка с резервни проекти (с обща сума 362 850,16 лева БФП).
-

2-ри период на прием (обявен остатъчен ресурс 95 924,44 лева БФП) с начален срок
26.11.2018 г. и краен срок за подаване на проектни предложения до 31.12.2018 г. По
тази покана са постъпили 5 бр. проектни предложения, които са одобрени от МИГ
Завет – Кубрат (1 бр. с размер на БФП 95924,44 лева и 4 бр. в резервен списък).
МИГ Завет – Кубрат получи уведомително писмо от ДФЗ за одобрение на
Процедурата за подбор на проектни предложения с № BG06RDNP001 – 19.047-S2.
Предвид изнесените факти, в заключение може да се направи следният извод:
● За да бъдат финансирани всички проектни предложения от 1-ви прием е необходим
финансов ресурс от 902 274,06 лева;
● За да бъде наличен финансовият ресурс, с който е обявен 2-ри прием са необходими
95 924,44 лева.
Общата сума за постигане на тази цел е 998 198,50 лева.
Общият бюджет по мярка 4.1 в стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат е
792 099,00, т.е. съществува недостиг от 206 099,50 лева.

Основна цел на МИГ Завет – Кубрат е удовлетворяване очакванията и потребностите на
местната общност. Интересът към подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е значим,
което е обусловено от даденостите на територията (наличие на голям брой малки и големи
земеделски производители, пчелари) и видим от броя на подадените в рамките на два осъществени
приема по подмярката проектни предложения – 22 броя.
Във връзка с горепосоченото е необходимо във финансовите параметри на СВОМР на
МИГ Завет – Кубрат да се направят следните промени:
Да се прехвърлят 221 525,71 лева към подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.
(7,55% от oдобрения от ЕЗФРСР ресурс - 293 370,00 лева). Същите да се вземат от бюджета
на мерки 19.2-05, 8.6 и 7.5 , както следва:
● от мярка: 19.2 – 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и
природа” 171 516,50 лева;
● от подмярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и
търговията на горски продукти” 48 979,76 лева;
● от подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа
инфраструктура” 1 029,45 лева.
Исканата промяна не противоречи на приоритетите на Стратегията ВОМР на МИГ Завет Кубрат и не нарушава условията, които са били предмет на оценката.
МИГ Завет – Кубрат публикува за Обществено обсъждане проекта за промени в
Стратегията за Водено общностите местно развитие в сайта си mig_zavet.kubrat@abv.bg в периода
28.01.2020 г. - 09.02.2020 г.
Съгласно Справка за резултати от общественото обсъждане, няма постъпили коментари и
предложения в посочения период.
Предвид гореизложеното, на основание чл.10, раздел V. “Промяна на споразумението“ от
Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50139/21.10.2016 г., чл. 39, т. 3 на Наредба 22/14.12.2015 г. и чл. 27, ал. 1, т. 8 от Устава на
сдружението, предлагам да се приеме следното решение:
1. Одобрява промени по отношение на финансовите параметри Стратегията за ВОМР
на МИГ Завет – Кубрат, както следва:
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1.1. В раздел 6 Финансов план, в таблицата със заглавие 6.1. Индикативно
разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки към, се правят следните
изменения:
А) за ред 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“:
В колона 3 текста „792 099,00“ лева се заменя с текста „1 013 624,71“ лева;
В колона 4 текста „27 %“ се заменя с текста „34,55 %“.
Б) за ред 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура“:
В колона 3 текста „176 022,00“ лева се заменя с текста „174 992,55“ лева;
В колона 4 текста „6 %“ се заменя с текста „5,56 %“.
В) за ред 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката,
мобилизирането и търговията на горски продукти“:
В колона 3 текста „117 348,00“ лева се заменя с текста „68 368,24“ лева;
В колона 4 текста „4 %“ се заменя с текста „2,33 %“.
Г) за ред 19.2-05
„Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции,
култура и природа“:
В колона 3 текста „234 696,00“ лева се заменя с текста „63 179,50“ лева;
В колона 4 текста „8 %“ се заменя с текста „2,15 %“.
1.2. В раздел 6 Финансов план, в таблицата със заглавие ФИНАНСОВО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МЕРКИ към подраздел 6.2. Финансова обосновка на бюджета и
разпределението на средствата по програми и по мерки към, се правят следните изменения:
А) за ред 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“:
В колона 3 текста „405 000“ евро се заменя с текста „518 266,03“ евро;
В колона 4 текста „27 %“ се заменя с текста „34,55 %“.
Б) за ред 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура“:
В колона 3 текста „90 000“ евро се заменя с текста „89 473,64“ евро;
В колона 4 текста „6 %“ се заменя с текста „5,56 %“.
В) за ред 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката,
мобилизирането и търговията на горски продукти“:
В колона 3 текста „60 000“ евро се заменя с текста „34 956,66“ евро;
В колона 4 текста „4 %“ се заменя с текста „2,33 %“.
Г) за ред 19.2-05
„Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции,
култура и природа“:
В колона 3 текста „120 000“ евро се заменя с текста „32 303,66“ евро;
В колона 4 текста „8 %“ се заменя с текста „2,15 %“.
2. Възлага на Председателя на УС да представи необходимите документи за вписване
на промяната в Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат по т. 1 на
настоящото решение пред УО на ПРСР 2014 – 2020 г., съгласно изискванията на
Наредба № 22 от 14.12.2015 г.
3. Допълнително прехвърлените по т. 1 средства в общ размер 221 525,71 лева към
мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са насочени приоритетно към
резервните проекти по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19-047-S1, а при
наличен остатъчен финансов ресурс – за финансиране на резервни проекти по
процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19-047-S2 по реда на тяхното класиране.
Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на разположение в
офиса на Сдружението в гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19. Същите са изпратени и на електронните
пощи на членовете на Общото събрание.
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Със Решение №80, прието по Протокол № 07/18.04.2016 г., Общинският съвет гр. Завет е
определил за представител на Община Завет във върховния колективен орган на Сдружението Общото събрание – г-жа Халиме Мехмедова Добруджан.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.15, т. 23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28,
ал. 1 от Устава на Сдружението, по повод покана за редовно заседание на Общото събрание на
СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, насрочено на 27.02.2020 г. (четвъртък) от 15,00 часа, с място на
провеждане: гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, Заседателна зала № 111 на Община Завет,
Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Дава мандат на г-жа Халиме Мехмедова Добруджан за участие в редовно заседание
на Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, насрочено на 27.02.2020 г. (четвъртък) от
15,00 часа в гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, Заседателна зала № 111 на Община Завет
2. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва:
2.1. По т. 1 от дневния ред – Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет
за 2019 г., представителят на Община Завет в Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, да
гласува «ЗА» следното решение:
Решение 1: На основание чл. 27, ал. 1, т. 11 от Устава на сдружението, приема Отчета
за дейността на Управителния съвет на МИГ Завет – Кубрат за 2019 г., неразделна част от
настоящото решение.
2.2. По т. 2 от дневния ред – Приемане на Доклад за дейността и Финансов отчет на
МИГ Завет – Кубрат за 2019 г., представителят на Община Завет в Общото събрание на СНЦ
„МИГ Завет – Кубрат“, да гласува «ЗА» следното решение:
Решение 2: На основание чл. 27, ал. 1, т. 13 и във връзка с чл. 55 от Устава на
сдружението, приема Доклад за дейността и Финансов отчет на МИГ Завет – Кубрат за 2019г.
2.3. По т. 3 от дневния ред – Приемане на Годишен доклад за изпълнение на Стратегия
за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат за 2019 г., представителят на Община Завет в Общото
събрание на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, да гласува «ЗА» следното решение:
Решение 3: На основание чл. 27, ал. 1, т. 11 от Устава на сдружението, приема Годишен
доклад за изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат за 2019 г.
2.4. По т. 4 от дневния ред – Освобождаване от отговорност на членовете на УС за
2019 г., представителят на Община Завет в Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, да
гласува «ЗА» следното решение:
Решение 4: На основание чл. 27, ал. 1, т. 10 от Устава на сдружението, освобождава от
отговорност членовете на УС за дейността им през 2019 г.
2.5. По т. 5 от дневния ред – Приемане на Програма за осъществяване дейността на
МИГ Завет – Кубрат за 2020 г., представителят на Община Завет в Общото събрание на СНЦ
„МИГ Завет – Кубрат“, да гласува «ЗА» следното решение:
Решение 5: На основание чл. 27, ал. 1, т. 8 от Устава на сдружението, приема Програма за
осъществяване дейността на МИГ Завет – Кубрат за 2020 г.
2.6. По т. 6 от дневния ред - Приемане на Бюджет на МИГ Завет – Кубрат за 2020 г.,
представителят на Община Завет в Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, да гласува
«ЗА» следното решение:
Решение 6: На основание чл. 27, ал. 1, т. 9 от Устава на сдружението, приема Бюджета
на МИГ Завет – Кубрат за 2020 г.
2.7. По т. 7 от дневния ред – Одобрение на промени в Стратегия за ВОМР на МИГ
Завет – Кубрат, представителят на Община Завет в Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет –
Кубрат“, да гласува «ЗА» следното решение:
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Решение 7: На основание чл.10, раздел V. “Промяна на споразумението“ от Споразумение
за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-139/21.10.2016 г.,
чл. 39, т. 3 на Наредба 22/14.12.2015 г. и чл. 27, ал. 1, т. 8 от Устава на сдружението:
2.7.1.
Одобрява промени по отношение на финансовите параметри Стратегията за
ВОМР на МИГ Завет – Кубрат, както следва:
2.7.1.1. В раздел 6 Финансов план, в таблицата със заглавие 6.1. Индикативно
разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки към, се правят следните
изменения:
А) за ред 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“:
В колона 3 текста „792 099,00“ лева се заменя с текста „1 013 624,71“ лева;
В колона 4 текста „27 %“ се заменя с текста „34,55 %“.
Б) за ред 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура“:
В колона 3 текста „176 022,00“ лева се заменя с текста „174 992,55“ лева;
В колона 4 текста „6 %“ се заменя с текста „5,56 %“.
В) за ред 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката,
мобилизирането и търговията на горски продукти“:
В колона 3 текста „117 348,00“ лева се заменя с текста „68 368,24“ лева;
В колона 4 текста „4 %“ се заменя с текста „2,33 %“.
Г) за ред 19.2-05
„Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции,
култура и природа“:
В колона 3 текста „234 696,00“ лева се заменя с текста „63 179,50“ лева;
В колона 4 текста „8 %“ се заменя с текста „2,15 %“.
2.7.1.2. В раздел 6 Финансов план, в таблицата със заглавие ФИНАНСОВО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МЕРКИ към подраздел 6.2. Финансова обосновка на бюджета и
разпределението на средствата по програми и по мерки към, се правят следните изменения:
А) за ред 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“:
В колона 3 текста „405 000“ евро се заменя с текста „518 266,03“ евро;
В колона 4 текста „27 %“ се заменя с текста „34,55 %“.
Б) за ред 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих,
туристическа инфраструктура“:
В колона 3 текста „90 000“ евро се заменя с текста „89 473,64“ евро;
В колона 4 текста „6 %“ се заменя с текста „5,56 %“.
В) за ред 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката,
мобилизирането и търговията на горски продукти“:
В колона 3 текста „60 000“ евро се заменя с текста „34 956,66“ евро;
В колона 4 текста „4 %“ се заменя с текста „2,33 %“.
Г) за ред 19.2-05
„Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции,
култура и природа“:
В колона 3 текста „120 000“ евро се заменя с текста „32 303,66“ евро;
В колона 4 текста „8 %“ се заменя с текста „2,15 %“.
2.7.2. Възлага на Председателя на УС да представи необходимите документи за
вписване на промяната в Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат по т. 1 на
настоящото решение пред УО на ПРСР 2014 – 2020 г., съгласно изискванията на Наредба №
22 от 14.12.2015 г.
2.7.3.Допълнително прехвърлените по т. 1 средства в общ размер 221 525,71 лева към
мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са насочени приоритетно към резервните
проекти по процедура с код в ИСУН BG06RDNP001-19-047-S1, а при наличен остатъчен
финансов ресурс – за финансиране на резервни проекти по процедура с код в ИСУН
BG06RDNP001-19-047-S2 по реда на тяхното класиране.
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2.8 . По т. 8 от дневния ред – Разни, представителят на Община Завет в Общото събрание
на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в защита
интересите на гражданите на Община Завет.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване защита на
особено важни и значими обществени интереси, допуска предварително изпълнение на
решението.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.
4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил
Председател на Общинския съвет на гр. Завет
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
РЕШЕНИE
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 5 от 24.02.2020 година
ПО ПЕТА ТОЧКА
Издаване на запис на заповед от Община Завет в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаваща авансово плащане по проект № 19-19-2-01-11/ 24.09.2019 г. по подмярка
19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите
местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. на Сдружение
„Местна инициативна група Завет – Кубрат“, съгласно Заповед за одобрение на
финансова помощ № РД 09-170/24.02.2020 г. на заместник-министъра на земеделието,
храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр.Завет с 11 (единадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 2 (двама), отсъстват – 4 (четирима) от проведеното поименно гласуване прие
следното
РЕШЕНИЕ № 46
В деловодството на Община Завет е постъпило писмо с наш Вх. № УД-02-21-14/
12.02.2020 г. от СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ“ с искане за
издаване на Запис на заповед от Община Завет, в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, обезпечаваща авансово плащане за 2020 г. за Сдружение „Местна инициативна група
Завет - Кубрат“ съгласно чл. 7, ал. 4, 5, 6, 7 и ал. 8 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане
на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ от МЗХГ на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г.
Мотивите за направеното искане са следните:
Ежегодно, в едномесечен срок от издаване на Заповед на Министъра на земеделието,
храните и горите, на основание чл. 7, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“, одобрените Местни
инициативни групи имат право да заявят авансово плащане в размер на 50 % от одобрената
финансова помощ за съответната година.
Одобрената финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на Стратегията за
водено от общностите местно развитие, за 2020 година, е в размер на 190 339,48 (сто деветдесет
хиляди триста тридесет и девет лева и четиридесет и осем стотинки).
Съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г., за да заяви авансово плащане в
размер на 87 668,00 лв., МИГ Завет – Кубрат е длъжна да представи задължителен набор от
документи. Два от тези документа са:
- Запис на заповед/ Записи на заповед в оригинал, издаден/и от
Публичноправен орган в полза на ДФЗ, в общ размер 100 на сто от стойността на
заявеното авансово плащане за срока за изпълнение на инвестицията/ дейностите за
2020 г. удължен/и с 6 месеца;
-

Решения от ОбС Завет и/ или от ОбС Кубрат за одобряване на запис на заповед.
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Посочената запис на заповед, издадена от Община Завет, следва да обезпечава сумата
43 834,00 (четиридесет и три хиляди осемстотин тридесет и четири) лева, която се явява
половината от заявената авансова помощ.
Срокът за внасяне на искането за авансово плащане съгласно чл. 7, ал. 5 от Наредба № 1 от
22 януари 2016 г. е един месец от издаване на заповедта за одобрение на бюджета за 2020 г. от
ръководителя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г.
На вниманието на Общинския съвет е представен проект на Решение и образец на запис на
заповед.

Предвид гореизложеното 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, във връзка с чл. 7 от Наредба
№ 1 от 22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г., Споразумение за
изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-139 от 21.10.2016 г.
сключено между Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. и Сдружение „Местна инициативна
група Завет – Кубрат“ и Заповед № РД 09-170/24.02.2020 г. на заместник-министъра и
ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. за одобрение на проект № 19-19-2-01-11/24.09.2019
г. на Сдружение „Местна инициативна група Завет – Кубрат“, със седалище и адрес на управление
гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, ЕИК по БУЛСТАТ 176021311, представлявано от Халиме
Добруджан, 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 43 834,00
(четиридесет и три хиляди осемстотин тридесет и четири) лева за обезпечаване на 50 % от
заявения размер на авансово плащане за 2020 г. на Сдружение „Местна инициативна група Завет Кубрат“ по проект № 19-19-2-01-11/ 02.10.2019 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съгласно Заповед № РД 09-170/24.02.2020
г. на заместник-министъра и ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и Споразумение за
изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-139 от 21.10.2016 г.
2. Възлага на Сдружение ,,Местна инициативна група Завет - Кубрат”, представлявано от
Халиме Мехмедова Добруджан – Председател на УС да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по Заповед № РД 09-170/24.02.2020 г. на заместникминистъра на земеделието, храните и горите и ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и
да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване защита на
особено важни и значими обществени интереси, допуска предварително изпълнение на
решението.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване в 3дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.
4. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Завет и Областния управител на
област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Приложение: Запис на заповед

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил
Председател на Общинския съвет на гр. Завет
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
РЕШЕНИE
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 5 от 24.02.2020 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА
Предоставяне на временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер на 15 000
(петнадесет хиляди лева) лв. на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат”

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр.Завет с 12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 1 (един), отсъстват – 4 (четирима) от проведеното поименно
гласуване, прие следното
РЕШЕНИЕ № 47
В деловодството на Община Завет е постъпило искане от страна на изпълнителния
директор на СНЦ „Местна инициативна група Завет-Кубрат“ относно предоставянето на
краткосрочен безлихвен заем от бюджета на Община Завет в размер на 15 000,00 лв. (словом:
петнадесет хиляди лева), за авансово финансиране на разходи до възстановяването им от
Разплащателна агенция „Държавен фонд - Земеделие“ гр. София.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.104, ал.1, т.5 от Закона за
публичните финанси, Общинският съвет гр. Завет

Р Е Ш И:
1. Дава съгласие, Община Завет да предостави временен безлихвен заем от общинския
бюджета в размер на 15 000 (петнадесет хиляди лева) лв. на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат”.
2. Сроковете по т.1
да бъдат възстановени от СНЦ „МИГ Завет-Кубрат” в срок до
31.12.2020 г..Срокът за погасяване на заема може да превишава края на бюджетната година, в
случай, че до 31.12.2020 г. заявените разходи за 2020г. не бъдат възстановени от страна
Разплащателна агенция „Държавен фонд - Земеделие“.
3. Настоящото решение, да бъде изпратено на кмета на Община Завет и областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването им пред
Административен съд - гр. Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил
Председател на Общинския съвет на гр. Завет
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
РЕШЕНИE
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 5 от 24.02.2020 година

ПО СЕДМА ТОЧКА
Актуализиране състава на постоянните комисии на Общинския съвет гр.
Завет
Докл.: E. Исмаил-Председател ОбС

Общинският съвет гр.Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 1 (един) от проведеното гласуване, прие
следното
РЕШЕНИЕ № 48
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 две от тях, за член бе определен общинския съветник Нурула
Хюсеин Вели. Предвид неговото освобождаване от състава на Общинския съвет, се
налага актуализиране състава на двете постоянни комисии.
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. 40, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският
съвет гр. Завет
Р Е Ш И:
1. Променя състава на Постоянна комисия “Устройство на територията,
комунални дейности, строителство, В и К и опазване на околната среда, концесии”,
приет с Решение № 14 по Протокол № 3/16.12.2019г. на Общинския съвет гр.Завет,
както следва:
1.1. Освобождава Нурула Хюсеин Вели
като председател от състава на
Постоянната комисия “Устройство на територията, комунални дейности,
строителство, В и К и опазване на околната среда, концесии ”.
1.2. Избира общинския съветник Назиф Мюмюн Юсеин за председател на
Постоянната комисия “ Устройство на територията, комунални дейности,
строителство, В и К и опазване на околната среда, концесии ”.
2. Променя състава на Постоянна комисия ”Икономическа и инвестиционна
политика, промишленост, търговия, транспорт, селско стопанство”, приет с
Решение № 14 по Протокол № 3/16.12.2019 на Общинския съвет гр.Завет, както
следва:
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2.1. Освобождава Нурула Хюсеин Вели като член от състава на Постоянната
комисия ”Икономическа и инвестиционна политика,
промишленост, търговия,
транспорт, селско стопанство ”.
2.2. Избира общинския съветник Назиф Мюмюн Юсеин за член на Постоянната
комисия ”Икономическа и инвестиционна политика,
промишленост, търговия,
транспорт, селско стопанство ”.
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 Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил
Председател на Общинския съвет на гр. Завет
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
РЕШЕНИE
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 5 от 24.02.2020 година

ПО ОСМА ТОЧКА

Приемане на Дългосрочна програма на Община Завет за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019 – 2029 година
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 № 49

Настоящата Дългосрочна програма на Община Завет за насърчаване използването
на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019 – 2029 година е израз на
политиката за устойчиво развитие на община Завет и общинската програма за енергийна
ефективност, която община Завет успешно реализира. Регионалните цели и тяхното
постигане гарантират изпълнението на ангажиментите в национален мащаб, и са
определящи за устойчиво европейско развитие. Общинските политики за насърчаване и
устойчиво използване на местния ресурс от ВЕИ са важен инструмент за осъществяване на
националната политика и стратегия за развитие на енергийния сектор, за реализиране на
поетите от страната ни ангажименти в областта на опазване на околната среда и за
осъществяване
на
местно
устойчиво
развитие.
Тя се налага във връзка с изпълнението на задълженията на община Завет по Закона за
енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/ – съгласно чл. 9 за разработване на
дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване на използването на възобновяеми
енергийни
източници
/ВЕИ/
и
биогорива
в
Община
Завет.
Настоящият проект на програмата е разработена, съгласно изискванията на чл. 10,
ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергията от възобновяеми източници и е в съответствие с
Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници.
1. Причини и мотиви за приемане на Програмата са следните:
Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местния ресурс
от ВЕИ са важен инструмент за: Осъществяване на националната политика и стратегия за
развитие на енергийния сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в
областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво развитие.
Общинската програма е разработена в изпълнение на задълженията на община
Завет по Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/ - за разработване на
дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване на използването на възобновяеми
енергийни източници (ВЕИ) и биогорива в Община Завет и съгласно чл. 9 от същия закон
се приема от Общински съвет гр. Завет.
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В съответствие Чл. 10. (1) от ЗЕВИ, Кметът на общината разработва и внася за
приемане от общинския съвет общинска дългосрочна и краткосрочна програми за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в
съответствие с Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници
(НПДЕВИ).
Законодателната рамка за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници се определя от следните по-важни нормативни документи:
1. Енергийна стратегия на Р България до 2020 г.
2. Закон за енергетиката.
3. Закон за енергийната ефективност.
4. Закон за енергията от възобновяеми източници.
2. Цели,
които се поставят с приемане
на
предлаганата Програма:
Общинската програма е разработена за периода 2019 - 2029 г. и е в съответствие
нормативите залегнали в Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/ , а
именно:
 Реализирането на мерките по енергоспестяване и използването на ВЕИ има
неоспорим икономически и екологичен ефект, привлекателна е и все още свободна ниша
за инвестиране и свободен бизнес.
 Ключов елемент за постигането на тези цели е разработването и внедряването на
инвестиционни проекти. Това изисква познаване на приоритетите, нуждите и стремежите
на общината, което е и фактор за създаване на повече работни места, за повишаване на
конкурентността, за подобряване на социалния статус и опазване здравето на хората. Ето
защо съдействието и подпомагането на процесите на инвестиционното проектиране и
изграждане на обектите рефлектират върху сигурното енергопроизводство,
енергоснабдяване и опазване на околната среда.
 Изпълнението на Общинските програми по енергийна ефективност и
насърчаване на използване на ВЕИ е задължителна част от поетите ангажименти на
държавата в областта на Енергийната Ефективност.
 Предвидените мерки ще допринесат за изпълнението на индикативните цели за
енергийни спестявания и за устойчиво енергийно развитие на община Завет като
развиваща се европейска община, с ниско потребление на енергия, редуцирани
въглеродни емисии и съхранена околна среда.
3.Очаквани резултати от приемане на Програмата:
- Осигурена широка обществена подкрепа за изпълнението на общинската програма за
насърчаване използването на ВЕИ.
- Установено трайно,публично-частнопартньорство между общината и частния сектор.
- Въведено управление на енергията на територията на общината.
- Намаляване на годишния разход на енергия от населението.
- Намаляване на емисиите парникови газове.
- Подобрен комфорт на обитаваните сгради.
3. Финансови
на Програмата:

средства,

необходими

за

прилагането
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Възможностите за финансиране на конкретните мерки по Програмата са подробно
описани в нея. Общината може да кандидатства за финансиране на инвестиционните
инициативи по действащите оперативни програми.
Програмата има отворен характер и в целия си срок на действие ще се
усъвършенства, допълва и променя в зависимост от новопостъпилите данни,
обстоятелства, инвестиционни намерения и финансови възможности.
5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на
Република България:
Предлаганият проект за Програма е разработена в съответствие с Европейското
законодателство в областта на ВЕИ – Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и
на съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от ВЕИ и с
Българското законодателство - Закон за енергията от възобновяеми източници.
Реализирането на мерките по енергоспестяване и използването на ВЕИ има
неоспорим икономически и екологичен ефект, и е привлекателна и все още свободна ниша
за
инвестиране
и
свободен
бизнес.
Ключов елемент за постигането на тези цели е разработването и внедряването на
инвестиционни проекти. Това изисква познаване на приоритетите, нуждите и стремежите
на общината. Това е и фактор за създаване на повече работни места, за повишаване на
конкурентността, за подобряване на социалния статус и опазване здравето на хората. Ето
защо съдействието и подпомагането на процесите на инвестиционното проектиране и
изграждане на обектите рефлектират върху сигурното енергопроизводство,
енергоснабдяване
и
опазване
на
околната
среда.
Изпълнението на Общинските програми по енергийна ефективност и насърчаване на
използване на ВЕИ е задължителна част от поетите ангажименти на държавата в областта
на
Енергийната
Ефективност.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и Чл. 10, ал.
1 от Закона за енергията от възобновяеми източници Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Приема Дългосрочна програма на Община Завет за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и биогорива 2019 – 2029 година.
2. Указва на Кмета на Общината да организира изпълнението на програмата и
предоставя на изпълнителния директор на АУЕР, на областния управител и на общинския
съвет информация за изпълнението й, съгласно чл. 10, ал. 3, т. 2 от ЗЕВИ.
Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14–дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил
Председател на Общинския съвет на гр. Завет
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
РЕШЕНИE
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 5 от 24.02.2020 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Приемане на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на
чистотата на територията на 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 № 50
I. ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ от приемане на
Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на
територията на община Завет
С Решение № 492 по Протокол № 45 от 19.09.2019 година на Общинския съвет гр.
Завет във връзка с протест на Окръжна прокуратура - Разград против текстове от Наредба
№ 3 на Общинският съвет гр. Завет за управление на отпадъците на територията на
община Завет, приета с Решение № 166 по Протокол № 24 от 30.09.2013 година Наредба
№3 е отменена.
Със същото Решение е възложено на кмета на община Завет да изработи проект на
Наредба за условията и реда за управление на отпадъците на територията на Община
Завет.
II. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА НА НАРЕДБАТА:
Настоящият проект на наредбата има за цел да осигури синхронизиране на местната
нормативна уредба с европейското и българското законодателство и създаде условия за
подобряване управлението на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на
община Завет, без риск за човешкото здраве и околната среда.
С въвеждане на националните цели за рециклиране на битови отпадъци,
биоотпадъци и строителни отпадъци, общините трябва да предприемат мерки и извършат
основен преглед на местната нормативна уредба, на съществуващата система за събиране
на отпадъци, както и на контрола от страна на общинска администрация.
В съответствие с йерархията на отпадъците и с цел намаляване на емисиите на
парникови газове от депата за отпадъци е важно да се улесни разделното събиране и
правилното третиране на различните потоци отпадъци.
Редът и условията за създаването и функционирането на системите за разделно
събиране на различните потоци от отпадъци се определят с наредба на общински съвет,
съгласно чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, която следва да бъде съобразена с
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новите разпоредби на националното и европейското законодателство в областта
управление на отпадъци.
III.
Основни положения в проекта на: Наредба за управление на отпадъците,
поддържане и опазване на чистотата на територията на община Завет.
Глава първа, Раздел I, регламентира общите разпоредби в обхвата на наредбата. В
нея се определят отпадъците, за които се прилага, както и петстепенната йерархия при
управление на отпадъците. В раздел II и III са описани основните задължения и права на
Кмета на община Завет и на лицата, които образуват или извършват дейности с отпадъци.
Предложените изисквания имат за цел да осигурят безопасно съхранение и третиране на
битовите, строителните, масово разпространените, производствените и опасните
отпадъци.
Глава втора, съдържа четири раздела и регламентира дейности по управление на
битови отпадъци; опасни отпадъци, генерирани от бита; биоотпадъци/биоразградими
отпадъци; едрогабаритни отпадъци; строителни отпадъци, образувани от текущи ремонти
на домакинствата и строителни отпадъци образувани при строителство, реконструкции и
разрушаване на сгради и съоръжения. В глава втора се определят и изискванията за
събиране, транспортиране и третиране на отпадъците. Разписани са основните задължения
на местната администрация, на физическите и юридическите лица, като и определя
забрани, свързани с управление на горепосочените отпадъци.
Глава трета, съдържа седем раздела и разглежда дейностите по управление на
масово разпространени отпадъци: отпадъци от опаковки; излязло от употреба
електрическо и електронно оборудване; негодни за употреба батерии и акумулатори;
излезли от употреба гуми; отработени масла и отпадъчни нефтопродукти; излезли от
употреба моторни превозни средства. Регламентира задълженията на Кмета на община
Завет, на физически и юридически лица, извършващи дейности с различните видове
масово разпространени отпадъци, като и определя забрани свързани с правилното и
устойчиво управление на отпадъците.
Глава четвърта, регламентира разпоредбите за организация на дейностите по
третиране на производствени отпадъци, с характер на неопасни. Разписани са основните
задължения и възможности на всички лица, чиято дейност е свързана с генериране на
производствени отпадъци.
Глава пета регламентира задълженията и правата на Кмета на община Завет,
кметовете на населените места в община Завет, физически и юридически лица, относно
поддържане чистотата на общински или частни терени.
IV. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА
НАРЕДБАТА:
Прилагането на наредбата няма да е свързано с изразходване на допълнителни
финансови средства от бюджета на общината, както и с ангажиране на допълнителни
човешки ресурси.
V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Проектът на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на
чистотата на територията на община Завет, издадена на основание чл. 22 от Закона за
управление на отпадъците, с която се определят условията и реда за изхвърлянето,
събирането,
включително
разделното,
транспортирането,
претоварването,
оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително
биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци, на територията
на община Завет, разработен съгласно изискванията на Закона за управление на
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отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, като очакван резултат
е приемане на поднормативен документ съответстващ на настъпилите законодателни
промени в областта – управление на отпадъците.

VI. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:
Предлаганият проект на наредба е съобразен с разпоредбите на европейските
директиви и регламенти в сферата управление на отпадъци и предвид съответствието на
основния нормативен акт – Закон за управление на отпадъците с тях.

Проектът на нормативен акт бе публикуван на официалната страница на Община
Завет, раздел „Проекти на нормативни актове“ с което се предостави възможност на
заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на
Наредбата.
ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ: чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните
актове, чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците,
ФАКТИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ: Приемане на местна нормативна уредба в
съответствие със Закона за управление на отпадъците, Закона за устройство на
територията, Наредба за управление на строителните материали и за влагане на
рециклирани строителни материали и и др. нормативни актове в областта на отпадъците.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за
нормативните актове, чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 22, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците Общинският съвет гр. Завет
Р Е Ш И:
1. Приема Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на
чистотата на територията на община Завет.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
3. Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил
Председател на Общинския съвет на гр. Завет
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
РЕШЕНИE
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 5 от 24.02.2020 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи за
2020 г. в трансфер за финансиране на разходите на общината за извършване на
неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа;
Актуализиране на бюджета, разчета за финансиране на капиталови разходи на
община Завет за 2020 година.
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 № 51
Бюджетът на Община Завет за 2020 година е приет с Решение № 39 от Протокол №
4 от 31.01.2020 г. от Общинския съвет на гр. Завет. Със Заповед № УД-02-0988/17.02.2020г. на кмета на община Завет е направена техническа корекция по плана на
капиталовите разходи за 2020г.
Съгласно чл.87 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за
2020 г., министърът на финансите може да трансформира целевата субсидия за
капиталови разходи по чл.50 от закона в трансфер за други целеви разходи на общината за
извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на уличната мрежа.
Промените се извършват в рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с
централния бюджет, по предложение на кмета на общината въз основа на решение на
общинския съвет.
Средствата, които се предлагат за трансформиране от целевата субсидия за
капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за
извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа на територията на
общината са в размер на 47 272 лева.
Със средствата за текущ ремонт на общински пътища се предвижда да се
ремонтира: улица „Миньор“ в с. Прелез, община Завет.
По повод гореописаното се налага актуализация на бюджета в разходната му част
и на разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Завет за 2020 година.
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.2 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
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Р Е Ш И:
1.

Актуализира бюджета на община Завет в разходната част по дейности и параграфи за
2020 г. съгласно Приложение № 1;

2.

Актуализира разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Завет за
2020 година съгласно Приложение № 2;

3.

Приема справка по чл. 87 от ЗДБРБ за 2020г. за трансформиране на средства от
целевата субсидия за капиталови разходи по образец на Министерството на
финансите – Приложение № 12 от ФО-1/16.01.2020г.;

4.

Възлага на кмета на общината да изпрати предложение до Министерството на
финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови
разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на
неотложни текущи ремонти на общински пътища и на уличната мрежа.

5.

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).

6.

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

7. Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил
Председател на Общинския съвет на гр. Завет
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
РЕШЕНИE
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 5 от 24.02.2020 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Промяна в транспортната схема и разписанията на автобусните линии на
Община Завет и провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз на
пътници по утвърдени маршрутни разписания, обособени в самостоятелни линии
и пакети от общинската, областната и републиканската транспортни схеми в
съответствие със Закона за обществените поръчки
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 № 52
С решение № 283 по Протокол 41 от 30.01.2015 г. на Общински съвет Завет е
утвърдена Общинската транспортна схема и разписанията на автобусните линии от
междуселищната транспортна схема и линиите от квотите на община Завет от
областната транспортна схема.
Предлагам Общинският съвет да вземе решения за промени в транспортната
схема - Приложение № 1
Поради изтичане срока на договорите за изпълнение на обществен превоз на
пътници, е необходимо да се проведе процедура по Закона за обществените поръчки за
възлагане на линиите.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 25 и ал. 2 от ЗМСМА
и във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 16в, ал. 1 от
Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни
схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, Общинският
съвет гр. Завет
Р Е Ш И:
I. Утвърждава предложената в списък - Приложение № 1 към настоящото решение
нова общинска транспортна схема.
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Приложение № 1

СПИСЪК
на линиите и курсовете
От областната транспортна схема - квота на Община Завет:
1. ЗАВЕТ – РАЗГРАД – ЗАВЕТ час на тръгване 7,00 ч. – час на връщане 9,00 ч. ежедневно;
2. ЗАВЕТ – РАЗГРАД – ЗАВЕТ час на тръгване 12,00 ч. – час на връщане 13,30 ч. ежедневно;
3. ЗАВЕТ – РАЗГРАД – ЗАВЕТ час на тръгване 17,00 ч. – час на връщане 18,15 ч. ежедневно;

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

От общинската транспортна схема - квота на Община Завет:
СУШЕВО – ЗАВЕТ – 6,10 ч. ежедневно;
ПРЕЛЕЗ – ВЕСЕЛЕЦ – ИВАН ШИШМАНОВО – ЗАВЕТ - 6,10 ч. ежедневно;
ЗАВЕТ – ОСТРОВО – БРЕСТОВЕНЕ – ЗАВЕТ - 6,20 ч. ежедневно;
ЗАВЕТ – ПРЕЛЕЗ – ВЕСЕЛЕЦ – ЗАВЕТ час на тръгване 7,15 ч. – час на връщане
8,00ч. - ежедневно;
ЗАВЕТ – БРЕСТОВЕНЕ – ОСТРОВО – ЗАВЕТ - 13,30 ч. ежедневно;
ЗАВЕТ – ПРЕЛЕЗ – ВЕСЕЛЕЦ -ЗАВЕТ час на тръгване 14,00 ч. – час на връщане
14,30 ч. - ежедневно;
ЗАВЕТ – ПРЕЛЕЗ – ВЕСЕЛЕЦ - ИВАН ШИШМАНОВО – ЗАВЕТ час на тръгване
14,45 ч. – час на връщане 15,15 ч. - ежедневно;
ЗАВЕТ – ВЕСЕЛЕЦ – ПРЕЛЕЗ – СУШЕВО - 19,15 ч. ежедневно;

Линии и курсове по чл. 18, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществен превоз на пътници с автобуси – 35% от курсовете ще се изпълняват с
автобуси за трудно подвижни хора:
1. ПРЕЛЕЗ – ВЕСЕЛЕЦ – ИВАН ШИШМАНОВО – ЗАВЕТ – час на тръгване 6,10 ч.
ежедневно;
2. ЗАВЕТ – БРЕСТОВЕНЕ – ОСТРОВО – ЗАВЕТ - час на тръгване 13,30 ч. ежедневно;
3. ЗАВЕТ – ПРЕЛЕЗ – ВЕСЕЛЕЦ – ЗАВЕТ час на тръгване 14,00 ч. – час на връщане
14,30 ч. – ежедневно;
4. ЗАВЕТ – ВЕСЕЛЕЦ – ПРЕЛЕЗ – СУШЕВО - час на тръгване - 19,15 ч. ежедневно;

ІІ. В съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 15 март 2002 г. чл. 15. (1) (Изм.

- ДВ, бр. 44 от 2011 г.) междуселищните автобусни линии задължително се обслужват
от официално обявени автогари и автоспирки по съответните маршрути.
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ІІІ. Да бъде проведена процедура за възлагане на превози по автобусни линии,
описани в списък – Приложение № 1, включващ републиканската, областната и
общинската транспортна схема от квотата на община Завет за срок на договора от 5
(пет) години по реда на Закона за обществените поръчки.
ІV. В съответствие с чл. 2 (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.) от Наредба № 2 от 15 март
2002 г. - В процедурата могат да участват физически и юридически лица, регистрирани
като търговци, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на
територията на Република България или лиценз на Общността, както и други
документи, които се изискват от Закона за автомобилните превози и Наредба №2 от 15
март 2002 г. и приложимите подзаконови нормативни актове.
V. С настоящото решение Общинският съвет делегира изпълнението на своите
функции относно провеждането на процедура на Кмета на Община Завет и го
оправомощава да предприеме, извърши и приеме всички правни и фактически действия
по подготовката на процедурата по реда на Закона за обществените поръчки, нейното
провеждане и сключване на договори.
VІ. Възлага на Кмета на община Завет, в рамките на предоставената му от закона
оперативна самостоятелност, да издаде заповед за провеждане на процедура по реда на
Закона за обществените поръчки за възлагане на обществен превоз на пътници по
утвърдени маршрутни разписания, обособени в самостоятелни линии и пакети от
общинската, областната и републиканската транспортни схеми при спазване на
разпоредбите на Глава II, раздел I от Наредба №2 от 15 март 2002 г. за условията и реда
за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на
пътници с автобуси на Министерството на транспорта, информационните технологии и
съобщенията и в съответствие с Регламент /ЕО/№1370/2007 г. на Европейския
парламент и на Съвета относно обществените услуги за пътнически превоз с
железопътен и автомобилен транспорт. Със същата заповед да се утвърди
документацията, включително проект на договор за възлагане на превозите, съобразен с
предмета на обществената поръчка и всички изисквания и критерии, посочени в
настоящото Решение.
VII. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред
Административен съд- гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

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