ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E

От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 9 от 05.08.2020 година
ПО ВТОРА ТОЧКА

Актуализирано разпределение на променения бюджет към 30.06.2020г., под
формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета и
актуализираното разпределение на разчетите за сметките за средства от
Европейския съюз на община Завет към 30.06.2020г.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр.Завет с 10 (десет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 1 (един), отсъстват – 6 (шест) от проведеното поименно гласуване
прие следното
РЕШЕНИЕ № 82

Бюджетът на община Завет за 2020 година е приет с Решение № 39 от Протокол
№ 4 от 31.01.2020 г. на Общински съвет на гр. Завет. Съгласно разпоредбите на чл.124
от Закона за публичните финанси, промени по общинския бюджет през бюджетната
година и в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет
се извършват при условията и по реда на този закон и на закона за държавния бюджет
за съответната година. Съгласно разпоредбите на чл.125, ал.1, 2 и 3 от Закона за
публичните финанси, общинският съвет може, доколкото със закон не е определено
друго, да оправомощи кмета на общината да извършва компенсирани промени.
Съгласно т. 20.1. от горецитираното решение, Общински съвет – Завет оправомощава
кмета на общината да извършва компенсирани промени в частта за делегираните от
държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една
дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени
задължения в съответната делегирана дейност. Съгласно т. 20.3. кмета на общината е
оправомощен да извършва компенсирани промени в частта за местните дейности между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без
да изменя общия размер на разходите. С т. 24. Общински съвет – Завет упълномощава
кмета да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема
на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати,
осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.
Съгласно т. 25. Кмета на общината е упълномощен да прехвърля бюджетни средства за
различните видове разходи от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група без
да изменя общия и размер в частта за местните дейности.

Във връзка с горецитираните точки, кмета издава заповеди, с които се извършват
промени по плана на бюджета на общината за държавни и местни дейности. С
допълнително предоставените трансфери на община Завет от Централния бюджет и със
заповедите на кмета на общината, и с решенията на Общински съвет – Завет са
извършени актуализации по плана на приходната и разходната част на бюджета на
общината.
Към 30.06.2020г. планът на бюджета е актуализиран, както следва:
1. С Писмо ДПРС 1/24.02.2020г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за
1-во тримесечие на 2020 г. с 17 236.00 лв.;
2. С Писмо ДПРС 2/13.04.2020г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за
2-ро тримесечие на 2020 г. с 0.00 лв.;
3. С Писмо ДПРС 3/27.04.2020г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за
2020 г. с 6 932 лв.;
4. Трансфер от ЦИК за заседания и дежурства на ОИК – 2 582.86 лв.;
5. ФО-9/01.04.2020г. – Трансфери за други целеви разходи по §§ 31-18 в размер на
47 272 лв. ( трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи за
2020г. в трансфер за неотложни текущи ремонти - §§ 10-30);
6. ФО-11/15.04.2020г. – увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 596
лв. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на
педагогическия персонал в системата на образованието;
7. ФО-12/27.04.2020г. - намаляват се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 196 529
лв. във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на
делегираните от държавата дейности по данни от Националната електронна
информационна система на МОН към 01.01.2020г;
8. ФО-14/28.04.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 702
лв. за присъдена издръжка за 1-во тримесечие на 2020г.;
9. ФО-17/28.04.2020г. - намаляват се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 1 223
лв. във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на
делегираните от държавата дейности във функция „Здравеопазване“.;
10. ФО-18/04.05.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 39 900
лв. за закупуване на познавателни книжки, учебници и учебни помагала в
системата на образованието.;
11. ФО-19/04.05.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 51 367
лв. за работа с деца от уязвими групи в системата на образованието.;
12. С Решение на ОбС – Завет 51/24.02.2020 г. е направена актуализация на бюджета
и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. Корекцията е в
следствие на това, че Кмета на общината отправи искане до МФ за
трансформиране на средства в текущ ремонт на улична мрежа в населените
места на община завет, като ресурсът е осигурен за сметка на средствата от
целевите капиталови разходи за 2020г. Трансформирането бе одобрено с ФО9/01.04.2020г. на МФ, като взаимоотношенията на общината с Централният
бюджет се коригираха в частта на §§ 31-13 със знак ((-) („минус“) – 47 272 лв., а в
частта на §§ 31-18 се увеличиха с 47 272 лв.;
13. С Решение на ОбС – Завет 68/28.05.2020 г. е направена актуализация на бюджета
за 2020г.;
14. С Решение на ОбС – Завет 76/29.06.2020 г. е направена актуализация на
бюджета, разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Завет за

2020 г. и актуализиране на план-сметката за необходимите разходи за предоставяне
на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите
отпадъци в депа или други съоражения и чистотата на териториите за обществено
ползване на община Завет за 2020г.;
15. Със Заповед № УД-02-09-88/17.02.2020г. на кмета на общината – са направени
корекции по бюджета на общината, т.е. е направена техническа корекция в
частта на първоначалният план на капиталовите разходи за 2020 г. по обекти с
източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г.
Поради допусната техническа грешка при планирането на разходите за обект
„Въвеждане на енергоефективни мерки в масивна сграда публична общинска
собственост в УПИ VIII “Озеленяване и КОО“ кв. 44 по ПУП на град Завет“ – за
СМР са планирани 119 986 лв.(това са средствата, необходими за съфинансиране
от община Завет по споразумение с МТСП за СМР), от които 103 260 лв. от
целевата субсидия за КР 2020 г. и 16 726 лв. от преходен остатък целева
субсидия 2019г. и 2018г. В сумата 119 986 лв. са включени и организационни
разходи в размер на 7 199 лв., които не са обект на тълкуване, като капиталов
разходи и същите са осигурени със собствени средства от местни приходи. С
така направената корекция, сумата за съфинансиране по споразумение с МТСП е
спазена в размер на 119 986 лв. с различни източници на финансиранеЗаповед №
УД-02-09-94/19.02.2020г. – са направени корекции по бюджета на общината.;
16. Със Заповед № УД-02-09-147/23.03.2020г. – са направени корекции по бюджета
на общината.;
17. Със Заповед № УД-02-09-183/27.04.2020г. на кмета на общината е извършена
„вътрешна“ корекция в обект „Въвеждане на енергоефективни мерки в сградата
на Домашен социален патронаж гр. Завет“. Корекцията (актуализацията) се
състои в това, че в обекта са заложени средства за проектиране; енергийно
обследване и за СМР, общо в размер на 34 819 лв. с източници на финансиране
целеви капиталови средства от 2020г. и преходен остатък от целеви капиталови
средства от 2019г. В горецитираната заповед е направено ново разпределени на
заложените средства по обекта, като се въвеждат още авторски надзор,
строителен надзор, ОСИП, в рамките на средствата заложени за обекта.
Предвидените средства за проектиране се намаляват от 12 500 лв. на 8 400 лв., а
средствата за енергийното обследване не се предвиждат за обекта.;
18. Със Заповед № УД-02-09-231/19.06.2020г. на кмета на общината е извършена
промяна в някои разходни параграфи в държавни и местни дейности без да се
изменя рамката на бюджета за 2020г.
Съгласно разпоредбите на чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси, след
извършване на промени по реда на чл.125, ал.1 от същия, кметът представя в
общинския съвет актуализирано разпределение на променените бюджети тримесечно
по определен от общинския съвет ред.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.6 от ЗМСМА и във
връзка с чл. 125, ал. 4 и чл. 144, ал. 4 от Закона за публичните финанси, и чл.38, ал.4
и чл. 49, ал.2 от Наредба № 10 за условията и реда за съставянето на бюджетна
прогноза за местните дейности за следващите три години за съставянето, приемането,
изпълнението и отчитането на бюджета на община Завет, Общинският съвет гр. Завет

РЕШИ:

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

Приема актуализираният план на приходите за държавни дейности на община
Завет към 30.06.2020г., съгласно Приложение № 1;
Приема актуализираният план на разходите за държавни дейности на община Завет
към 30.06.2020г., съгласно Приложение № 2;
Приема актуализираният план на приходите за местни дейности на община Завет
към 30.06.2020г., съгласно Приложение № 3;
Приема актуализираният план на разходите за местни дейности на община Завет
към 30.06.2020г., съгласно Приложение № 4;
Приема актуализираният план на разходите за дофинансиране на община Завет
към 30.06.2020г., съгласно Приложение № 5;
Приема актуализираният план на приходите за оперативни програми на община
Завет към 30.06.2020г., съгласно Приложение № 6;
Приема актуализираният план на разходите за оперативни програми на община
Завет към 30.06.2020г., съгласно Приложение № 7;
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр.
Завет.

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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
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От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 9 от 05.08.2020 година
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Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2020 г.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет с 12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват - 5 (петима) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 83
Съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл. 6, ал.1 от Наредба № 2
на ОбС – гр. Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с
Решение № 30 по Протокол № 4 / 31.01.2020 г. Общинския съвет - гр. Завет прие Годишна
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет
за 2020 г.
Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяваща гъвкавост при
нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретни
условия и влезли в сила промени в нормативната уредба, в това число при необходимост се
извършва и актуализация на общинския бюджет.
От страна на гражданите има заявени интереси за закупуване на недвижими имоти
собственост на община Завет, въпросните имоти не са включени в годишната програма,
затова е необходимо неговото актуализиране.
Предвид това предлагам да се направят следните изменения и допълнения в
годишната програма за 2020 г.:
В буква „Б. Имоти, които община Завет има намерение да продаде” от Раздел ІІІ.
„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под
наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества,
за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, дарения“ се
добавят 3 нови точки от т.8 до т.10, както следва:
№ по
ред
8.
9.
10.

Описание на имота:
Част от ЕМС „Младежки клуб“ с площ 62,78/548,30 кв.м., находящ се в гр. Завет, ул. „Лудогорие“ №
19
Втори етаж от ДМС „Здравен дом“ със ЗП 231 кв.м., заедно с прилежащия терен с площ 968 кв.м.,
находящ се в с. Брестовене, ул. „Демокрация“ № 4
Идеална част от дворно място с площ 40/1888 кв.м., находящ се в с. И. Шишманово, ул. „Янтра“ № 4

На основание чл. 8 от Наредба № 2 на ОбС-Завет за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове настоящото предложение за изменение и допълнение на Годишната програма за управление
и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2020 г., както и

промените в нея са обявени на населението на Община Завет чрез
публикуване на интернет страницата на Община Завет, Секция „Проекти на нормативни
документи” на 01.07.2020 г.

Към настоящия момент предложения по него не са направени.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 12 от Закон за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 2 на ОбС – Завет за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет – гр. Завет
РЕШИ:

1. Изменя и допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост при община Завет за 2020 г., както следва:
1.1. В буква „Б. Имоти, които община Завет има намерение да продаде” от
Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на
търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за
предоставяне на концесия, дарения“ се добавят 3 нови точки от т. 8 до т. 10, както
следва:
№
по
ред
8.
9.
10.

Описание на имота:

Част от ЕМС „Младежки клуб“ с площ 62,78/548,30 кв.м., находящ се в гр.
Завет, ул. „Лудогорие“ № 19
Втори етаж от ДМС „Здравен дом“ със ЗП 231 кв.м., заедно с прилежащия
терен с площ 968 кв.м., находящ се в с. Брестовене, ул. „Демокрация“ № 4
Идеална част от дворно място с площ 40/1888 кв.м., находящ се в с. И.
Шишманово, ул. „Янтра“ № 4

2. Изменението и допълнението на Годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 година да се публикува на
интернет страницата на община Завет след приемането й.
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и
Областния управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез
Общинския съвет – Завет.

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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Възстановяване право на собственост с равностойни земеделски имоти от
общинския поземлен фонд на наследниците на Исуф Хасанов Чираков по реда на
§27,ал.1, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.; доп., бр. 61 от 2016
г., в сила от 05.08.2016 г.).
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет с 12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 5 (петима) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 84
Получено е писмо с Вх.№ УД-0220-619/02.07.2020 г. и Протокол № 9/22.05.2020
г. от Началника на ОСЗ – Завет за възстановяване право на собственост с равностойни
земеделски имоти от общинския поземлен фонд на наследниците на Исуф Хасанов
Чираков в размер на общо 6 500 кв.м. при условията на чл.14 ал.2 от ЗСПЗЗ. На
основание чл.18 ж ал.2 от ЗСПЗЗ, Общинска служба „Земеделие”-Завет признава и
определя за възстановяване на право на собственост върху земеделски земи с план за
земеразделяне. Производството е инициирано от наследниците на Исуф Хасанов
Чираков въз основа на Решение № 218/05.12.2019 г. на Районен съд гр. Кубрат по граж.
дело № 589/2019 г. по описа на съда.
Органът на местното самоуправление е сезиран с искане, за произнасяне в
производство по § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.; доп., бр. 61 от
2016 г., в сила от 05.08.2016 г.), според която разпоредба, общинските съвети
предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от условията:
1. Установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено
решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на
възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални
граници;
2. Изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;
3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде
възстановена.
От цитираните разпоредби следва извода, че на общинския съвет е предоставено
правомощие за разпореждане със земи от общинския поземлен фонд за целите на
ЗСПЗЗ, като спрямо общата компетентност за разпореждане с общинско имущество по
чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, това е специална компетентност, приложима само за целите
на земеделската реституция. Постановяването на основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ,
във връзка с § 27, ал.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ решение представлява индивидуален
административен акт, при издаването на който административният орган действа при

условията на обвързана компетентност, като при кумулативното наличие на визираните
в цитираните правни норми предпоставки.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1,т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА; чл.
8, ал. 1 от ЗОС; § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.; доп., бр. 61
от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) във връзка с чл. 10б, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ, чл.
45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Предоставя на Общинска служба земеделие – Завет за възстановяване на
наследниците на Исуф Хасанов Чираков, бивш жител на с. Острово, земеделски земи в
размер на общо 6 500 кв.м., трета категория, както следва:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 54417.133.5, с площ от 6102 кв.м., трета
категория, начин на трайно ползване - нива, местност „Паласча“, в землище на с.
Острово, за имота има съставен АЧОС 476/28.01.2014 г.;
1.2. Поземлен имот с идентификатор 54417.158.4, с площ от 34 кв.м., трета
категория, начин на трайно ползване - нива, местност „Къшла“, в землище на с.
Острово, за имота има съставен АЧОС 685/20.04.2017 г.;
1.3. Поземлен имот с идентификатор 06481.84.22, с площ от 312 кв.м., трета
категория, начин на трайно ползване - нива, местност „Ян тарла“, в землище на с.
Брестовене, за имота има съставен АЧОС 611/01.02.2016 г.;
1.4. Поземлен имот с идентификатор 06481.111.999, с площ от 52 кв.м., трета
категория, начин на трайно ползване - нива, местност „Къшла“, в землище на с.
Брестовене, за имота има съставен АЧОС 829/18.01.2018 г.
2. На основание чл.45ж, ал.2, изречение второ от ЗИДЗСПЗЗ, решението да се
връчи по реда на Административно процесуалния кодекс на Исуф Хасанов Чираков,
бивш жител на с. Острово и ОСЗ – 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, чрез Общински съвет – Завет в 14 дневен срок след обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на
АПК.

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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 9 от 05.08.2020 година

ПО ПЕТА ТОЧКА
Възстановяване право на собственост с равностойни земеделски имоти от
общинския поземлен фонд на наследниците на Махмуд Исуф Хасан по реда на
§27,ал.1, ал.2, т.2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.; доп., бр. 61 от 2016
г., в сила от 05.08.2016 г.).
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр.Завет с 12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват - 5 (петима) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 85
Получено е писмо с Вх.№ УД-0220-619/02.07.2020 г. и Протокол № 7/22.05.2020
г. от Началника на ОСЗ – Завет за възстановяване право на собственост с равностойни
земеделски имоти от общинския поземлен фонд на наследниците на Махмуд Исуф
Хасан в размер на общо 6 500 кв.м. при условията на чл. 14 ал. 2 от ЗСПЗЗ. На
основание чл. 18ж, ал. 2 от ЗСПЗЗ, Общинска служба „Земеделие”- Завет признава и
определя за възстановяване на право на собственост върху земеделски земи с план за
земеразделяне. Производството е инициирано от наследниците на Махмуд Исуф Хасан
въз основа на Решение № 218/05.12.2019 г. на Районен съд гр. Кубрат по граж. дело №
589/2019 г. по описа на съда.
Органът на местното самоуправление е сезиран с искане, за произнасяне в
производство по § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.; доп., бр. 61 от
2016 г., в сила от 05.08.2016 г.), според която разпоредба, общинските съвети
предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от условията:
1. Установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено
решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на
възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални
граници;
2. Изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;
3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде
възстановена.
От цитираните разпоредби следва извода, че на общинския съвет е предоставено
правомощие за разпореждане със земи от общинския поземлен фонд за целите на
ЗСПЗЗ, като спрямо общата компетентност за разпореждане с общинско имущество по
чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, това е специална компетентност, приложима само за
целите на земеделската реституция. Постановяването на основание чл. 45ж, ал. 2 от
ППЗСПЗЗ, във връзка с § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ решение представлява
индивидуален административен акт, при издаването на който административният орган

действа при условията на обвързана компетентност, като при кумулативното наличие
на визираните в цитираните правни норми предпоставки.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА;
чл. 8, ал. 1 от ЗОС; § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 62 от 2010 г.; доп., бр.
61 от 2016 г., в сила от 05.08.2016 г.) във връзка с чл. 10б, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗСПЗЗ,
чл. 45ж, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Предоставя на Общинска служба земеделие – Завет за възстановяване на
наследниците на Махмуд Исуф Хасан, бивш жител на с. Острово, земеделски земи в
размер на общо 6 500 кв.м., трета категория, както следва:
1.1. Поземлен имот с идентификатор 54417.129.10, с площ 5554 кв.м., трета
категория, начин на трайно ползване - нива, местност „Чайърлък“, в землище на с.
Острово, за имота има съставен АЧОС 475/28.01.2014 г.;
1.2. Поземлен имот с идентификатор 54417.157.1, с площ 10 кв.м., трета
категория, начин на трайно ползване - нива, местност „Къшла“, в землище на с.
Острово, за имота има съставен АЧОС 682/20.04.2017 г.;
1.3. Поземлен имот с идентификатор 54417.158.1, с площ 51 кв.м., трета
категория, начин на трайно ползване - нива, местност „Къшла“, в землище на с.
Острово, за имота има съставен АЧОС 683/20.04.2017 г.;
1.4. Поземлен имот с идентификатор 06481.97.1, с площ 282 кв.м., трета
категория, начин на трайно ползване – нива, местност „Янката“, в землище на с.
Брестовене, за имота има съставен АЧОС 613/01.02.2016 г.;
1.5. Поземлен имот с идентификатор 06481.113.365, с площ 603 кв.м., трета
категория, начин на трайно ползване - нива, местност „Къшла“, в землище на с.
Брестовене, за имота има съставен АЧОС 837/18.01.2018 г.
2. На основание чл.45ж, ал.2, изречение второ от ЗИДЗСПЗЗ, решението да се
връчи по реда на Административно процесуалния кодекс на Махмуд Исуф Хасан, бивш
жител на с. Острово и ОСЗ – 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, чрез Общински съвет – Завет в 14 дневен срок след обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на
АПК.

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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 9 от 05.08.2020 година
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Отчет за направените разходи за командировки от Кмета на Община Завет
и Председателя на Общинския съвет гр. Завет
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет с 12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 5 (петима) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 86
Съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната (Обн. - ДВ, бр. 11
от 10.02.1987 г.; изм. и доп., бр. 21 от 15.03.1991 г.; в сила от 15.03.1991 г.; бр. 2 от
07.01.1994 г.; в сила от 01.01.1994 г.; изм., бр. 62 от 11.07.1995 г.; в сила от 01.07.1995
г.; бр. 34 от 25.04.1997 г.; изм. и доп., бр. 40 от 30.04.1999 г.; в сила от 01.05.1999 г.;
изм., бр. 2 от 08.01.2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 2 от 07.01.2011 г., в сила от
01.01.2011 г.;, приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г.) след изтичане на всяко тримесечие
се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от
съответния колективен орган. На вниманието на Ощинския съвет е предложен отчет за
извършени разходи за командировка.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки от Кмета на Община
Завет и Председателя на Общинския съвет - Завет за второ тримесечие на 2020 г,
както следва:

ОТЧЕТ
за направените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и
Председателя на Общинския съвет гр. Завет за второ тримесечие на 2020 г.
Отчетен период –
ІI-ро тримесечие на 2020 г.
1. Командировки в чужбина
2. Командировки в страната
в т.ч. дневни
Квартирни

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

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

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. Завет.

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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 9 от 05.08.2020 година

ПО СЕДМА ТОЧКА
Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на
кметовете на кметства в община Завет.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет с 12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържал се”– 0 (нула), отсъстват – 5 (петима) от проведеното гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 87
Във връзка с извършената оценка на изпълнението за постигнати резултати на
служителите в общинска администрация Завет за периода ІV -VІ месец на 2020 година и
реализираната икономия на финансовите средства, заложени във фонд „Работна заплата” за
дейност 122 „Общинска администрация”, и на основание чл. 4, ал. 5 от ПМС № 67 от
14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, икономията на средства за
заплати може да се използва текущо само за изплащане на допълнителни възнаграждения за
постигнати резултати в съответствие с действащата нормативна уредба и вътрешните правила
за работната заплата.
В съответствие с чл.19 от Вътрешните правила за заплатите в Общинската
администрация Завет: „Общинският съвет може да определя с решение допълнителни
възнаграждения за постигнати резултати, както следва:
1. на кметовете на кметства – по предложение на кмета на общината;
2. на кмета на общината – по предложение на Общинския съвет или на неговия
председател.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА във връзка чл. 4, ал. 5
от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общинският
съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Определя еднократно допълнително възнаграждение в размер на 40 % от основната
заплата на кметовете на кметства с. Брестовене, с.Острово, с.Веселец, с. Прелез, с. Сушево, с.
Иван Шишманово за постигнати добри резултати в изпълнение на целите на администрацията
при оптимално използване на ресурсите, за сметка на реализираната икономия по фонд
„Работна заплата” за дейност 122 „Общинска администрация”.
2. Възлага на кмета на Община Завет със своя заповед да разпореди начисляването и
изплащането на допълнителното възнаграждение.
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. Завет.
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 9 от 05.08.2020 година

ПО ОСМА ТОЧКА
Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на Кмета
на Община Завет
Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС
Общинският съвет гр. Завет с 12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържал се” – 0 (нула), отсъстват – 5 (петима) от проведеното гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 88
Във връзка с извършената оценка на изпълнението за постигнати резултати на
служителите в общинска администрация Завет за периода ІV-VІ месец на 2020 година и
реализираната икономия на финансовите средства, заложени във фонд „Работна заплата” за
дейност 122 „Общинска администрация”, и на основание чл.4, ал.5 от ПМС № 67 от 14.04.2010
г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, икономията на средства за заплати може
да се използва текущо само за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати
резултати в съответствие с действащата нормативна уредба и вътрешните правила за работната
заплата.
В съответствие с чл.19 от Вътрешните правила за заплатите в Общинската
администрация Завет : „Общинският съвет може да определя с решение допълнителни
възнаграждения за постигнати резултати, както следва:
1. на кметовете на кметства – по предложение на кмета на общината;
2. на кмета на общината – по предложение на Общинския съвет или на неговия
председател.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 4,
ал. 5 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности,
Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Определя еднократно допълнително възнаграждение за постигнати добри резултати в
изпълнение на целите на администрацията при оптимално използване на ресурсите, на Кмета
на община Завет в размер на 40 % от основната заплата, за сметка на реализираната икономия
по фонд „Работна заплата” на дейност 122 „Общинска администрация”.
2. Възлага на кмета на Община Завет със своя заповед да разпореди начисляването и
изплащането на допълнителното възнаграждение.
3.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. Завет.
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 9 от 05.08.2020 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план за
застрояване на ПИ № 06481.57.48 по КК и КР на с. Брестовене.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община

Общинският съвет гр. Завет с 11 (единадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 6 (шестима) от проведеното гласуване, прие
следното
РЕШЕНИЕ № 89
В деловодството на общинска администрация гр. Завет постъпи заявление с Вх.
№ 94Е-594-2/16.07.2020г за разрешаване изработването на Комплексен проект за
инвестиционна инициатива по чл. 150, ал. 1 от Закона за устройство на територията от
Ерай Нихат Ахмед (заинтересовано лице по чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ) – като собственик на
ПИ
№ 06481.57.48 по КК и КР на с. Брестовене, общ. Завет, съгласно нотариален
акт № 196, том 3, рег. 1051, дело 615 от 09.07.2020 г. на службата по вписванията
гр.Кубрат.
Данни за имота
Имотът се намира в местността „Текнедже”;
Категория на земята – трета;
Трайното предназначение на територията – земеделска;
Начин на трайно ползване – нива;
Площ на имота - 16000 кв. м.;
Инвестиционното намерение на възложителя е свързано с изграждане на
Полиетиленови оранжерии в имота. Съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилника за прилагане
на закона за опазване на земеделските земи е необходимо изработване на Подробен
устройствен план - План за застрояване, в конкретния случай, като съставна част от
Комплексния проект за инвестиционна инициатива по смисъла на чл. 150, ал. 2 , т. 1 от
Закона за устройство на територията.
Съгласно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията - Разрешение
за изработване на проект за подробен устройствен план за поземлени имоти извън
границите на урбанизираните територии, се дава с решение на общинския съвет по
предложение на кмета на общината.
Представено е задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП, което
обосновава необходимостта от изработването на плана и съдържа изисквания за
териториалния обхват, сроковете и етапите за изработването му.

На този етап възложителя не желае захранване с ел. енергия и вода на имота,
поради което не се налага изработване на парцеларни планове.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.11 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1
от Закона за устройство на територията, във вр. с чл.12 от Закона за устройство на
територията и чл. 3, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за опазване на
земеделските земи, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1.
Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за
застрояване, по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на територията, за
ПИ № 06481.57.48 по КК и КР на с. Брестовене, общ. Завет, който да се отреди за
„Оранжерии”, като се създаде устройствена основа за застрояване, без промяна
предназначението на земеделската земя. Същият да бъде част от КПИИ.
2.

Одобрява заданието за изработване на ПУП по чл. 125 от ЗУТ.

Изработването на проекта да се възложи от и за сметка на Ерай Нихат Ахмед,
съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ.
ПУП-ПЗ да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба
№8 за обема и съдържанието на устройствените планове и при спазване изискванията
на ЗУТ.
Възлага на кмета на община Завет да предприеме последващи действия по
изпълнение на настоящото решение.
Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 9 от 05.08.2020 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Разрешаване изработване на проект за подробен устройствен план – план
за застрояване на ПИ № 06481.80.293 по КК и КР на с. Брестовене.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община

Общинският съвет гр. Завет с 11 (единадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържал се” – 0 (нула), отсъстват – 6 (шестима), от проведеното гласуване, прие
следното
РЕШЕНИЕ № 90
В деловодството на общинска администрация гр. Завет постъпи заявление с Вх.
№ 94Е-594-2/16.07.2020г за разрешаване изработването на Комплексен проект за
инвестиционна инициатива по чл. 150, ал. 1 от Закона за устройство на територията от
Ерай Нихат Ахмед (заинтересовано лице по чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ) – като собственик на
ПИ
№ 06481.80.293 по КК и КР на с. Брестовене, общ. Завет, съгласно нотариален
акт № 4, том 4, рег.1061, дело 623 от 10.07.2020 г. и нотариален акт № 3, том 4,
рег.1060, дело 622 от 10.07.2020 г. на службата по вписванията гр. Кубрат.
Данни за имота
Имотът се намира в местността „Мастан”;
Категория на земята – трета;
Трайното предназначение на територията – земеделска;
Начин на трайно ползване – нива;
Площ на имота - 29584 кв. м.;
Ограничения – през имота преминава електропровод 110 KV;
Инвестиционното намерение на възложителя е свързано с изграждане на
Полиетиленови оранжерии в имота. Съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилника за прилагане
на закона за опазване на земеделските земи е необходимо изработване на Подробен
устройствен план - План за застрояване, в конкретния случай, като съставна част от
Комплексния проект за инвестиционна инициатива по смисъла на чл. 150, ал. 2, т. 1 от
Закона за устройство на територията.
Съгласно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията - Разрешение
за изработване на проект за подробен устройствен план за поземлени имоти извън
границите на урбанизираните територии, се дава с решение на общинския съвет по
предложение на кмета на общината.
Представено е задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП, което
обосновава необходимостта от изработването на плана и съдържа изисквания за
териториалния обхват, сроковете и етапите за изработването му.
На този етап възложителя не желае захранване с ел. енергия и вода на имота,
поради което не се налага изработване на парцеларни планове.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.11 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от
Закона за устройство на територията, във вр. с чл.12 от Закона за устройство на
територията и чл. 3, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за опазване на
земеделските земи, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1.
Разрешава изработването на Подробен устройствен план – План за
застрояване, по смисъла на чл. 110, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на
територията, за ПИ № 06481.80.293 по КК и КР на с. Брестовене, общ. Завет,
който да се отреди за „Оранжерии”, като се създаде устройствена основа за
застрояване, без промяна предназначението на земеделската земя. Същият да
бъде част от КПИИ.
2.
Одобрява заданието за изработване на ПУП по чл. 125 от ЗУТ.
Изработването на проекта да се възложи от и за сметка на Ерай Нихат Ахмед,
съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ.
ПУП-ПЗ да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба
№8 за обема и съдържанието на устройствените планове и при спазване изискванията
на ЗУТ.
Възлага на кмета на община Завет да предприеме последващи действия по
изпълнение на настоящото решение.
Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 9 от 05.08.2020 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА

Даване на съгласие за изграждане на обект: „Подобряване на
проводимостта на Воден обект – Дере, местен водослив, поречие Дунавски
Добруджански реки с начало землището на село Брестовене, община Завет и
преминаващ в землището на Община Кубрат.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет с 12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 5 (петима), от проведеното гласуване, прие
следното
РЕШЕНИЕ № 91
С Решение № 365, прието по Протокол № 33 от 29.08.2018 г., Общинският
съвет гр. Завет възлага на кмета на Община Завет изработване на идеен проект за
подобряване на проводимостта на Воден обект – Дере, местен водослив, поречие
Дунавски Добруджански реки с начало землището на село Брестовене, община Завет и
преминаващ в землищата на Община Кубрат.
Горепосоченият обект е най- ниската точка и служи за местен водослив на
населеното място - село Брестовене. Нарушената проводимост на дерето през годините,
доведе до заблатяване на местността и екологично замърсяване. Заблатени са много
поземлени имоти, частна, общинска и държавна собственост. Същевременно леглото на
местния водослив граничи с републикански път II – 23, което води до подкопаване на
основите му и компрометиране на неговата цялост.
Нерешаването на този проблем води до поредица отрицателни явления,
включително и влошаването на качеството на живот и здравето на хората.
Възстановяване проводимостта на дерето ще разреши екологичните проблеми, които
излагат на опасност, както просперитета и икономическото развитие на общината, така
и човешкото здраве.
В изпълнение на Решение № 365/29.08.2018 г. е изработен идеен проект
съгласно Глава пета на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти, който включва:
1. Част Хидрология
2. Част Хидравлика
3. Геодезическа снимка
4. Количествено-стойностна сметка.
Така изготвеният идеен проект е предоставен на Областния управител на Област
Разград във връзка с осъществяване на правомощията му по Закона за водите (ЗВ) и

Закона за държавната собственост (ЗДС) за предприемане на действия по
компетентност.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Дава съгласие за изграждане на обект: „Подобряване на проводимостта на Воден
обект – Дере, местен водослив, поречие Дунавски Добруджански реки с начало
землището на село Брестовене, община Завет и преминаващ в землището на Община
Кубрат.
2.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр.
Завет.

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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 9 от 05.08.2020 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Завет.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община

Общинският съвет гр. Завет с 12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържал се”– 0 (нула), отсъстват – 5 (петима), от проведеното гласуване, прие
следното
РЕШЕНИЕ № 92

І. Причини, които налагат изменението и допълнението на Наредба № 9 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Завет.
Правно основание:
чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА;
чл. 26 и чл.28 от ЗНА;
чл. 76-79 от АПК
Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Завет е приета с Решение №132 по протокол № 18 от
26.01.2009 г. Същата е изменена досега няколко пъти. Приета е на основание чл. 9 от
ЗМДТ, и урежда отношенията свързани с определянето и администрирането на
местните такси и цените на услугите, предоставени на физически и юридически лица,
реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Завет.
Към самата наредба има приложения, в които са описани услугите, които
общината предлага, срокът за изпълнението им, както и таксата и/или цената, която
гражданите следва да заплатят. Посочените услуги, в приложенията са определени в
зависимост от действащите към момента на приемане на наредбата закони, като
вследствие на изменението на последните, е необходимо да се изменят и предлаганите
услуги от община Завет, както и размерите на таксите и/или цените на услугите.
Предвид предприетите противоепидемични мерки се ограничават редица права
на гражданите. За да се намерят алтернативни методи за осъществяване на
гражданските им права, има заявен интерес от страна на граждани да се провеждат
изнесени ритуали за сключване на граждански брак на стадионите в населените места
на общината, с цел спазване на социална дистанция при осъществяване на граждански
права в условията на разписани мерки във връзка с ограничаване разпространението на
короновируса.

За да се удовлетвори това желание на гражданите е необходимо да се приеме
изменение на Наредба № 9, като се предостави нова услуга и се определи цената на
същата. При определяне цената на новата услуга са изчислени всички разходи, които
община Завет ще извърши във връзка с нейното предоставяне.
2. Цели, които се поставят:
Да се актуализира и прецизира Наредба № 9 на Общинския съвет гр. Завет за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Завет.
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата
уредба.
Предложеният проект за изменение и допълнение на Наредба № 9 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Завет, не изисква финансови средства.
4. Очаквани резултати от приеманите изменения:
Задоволяване нуждите на населението от определен вид услуга.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република
България:
Настоящия проект за изм. и доп. на нормативен акт не противоречи на правото
на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с
правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото
българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз,
относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото
настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на
издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Завет - орган на
местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за
местното самоуправление”.
На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за
изменение и допълнение на Наредба № 9 на Общинския съвет гр. Завет за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Завет е публикуван на интернет страницата на Община Завет на 26.06.2020
година.
Предлагам на вниманието на Общинския съвет Наредба за изм. и доп. на Наредба
№ 9 на Общинския съвет гр. Завет за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Завет.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 75,
ал. 4, чл. 76, ал.3 и чл. 79 от АПК, и чл. 26, ал.3 от ЗНА, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Завет, приета с приета с Решение №132 по протокол № 18 от 26.01.2009 г., както
следва:
Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет

приета с Решение № 132 от Протокол № 18 от 26.01.2009 г.,изм. и доп. с Решение № 207 по
Протокол № 28/10.11.2009г., изм. и доп. с Решение № 226 по Протокол № 32/29.01.2010г.,
изм.и доп. с Решение №241 по Протокол № 34/23.04.2010г.,изм.и доп. с Решение № 272 по
Протокол № 41/07.10.2010г.,изм.и доп. с Решение №298 по Протокол №44/31.01.2011г,изм.и доп. с Решение №25
по Протокол №05/20.02.2012г,изм.и доп. с Решение

№ 84 по Протокол № 12/29.10.12г.,изм.и доп. с Решение №94 по Протокол №14/27.11.2012 г.,изм.и доп. с
Решение №124 по Протокол № 17 от 28.03.2013 г.,изм.и доп. с Решение №313 по Протокол № 44 от 09.04.2015 г,
,изм.и доп. с Решение №77 по Протокол № 07 от 18.04.2016 г., изм. с Решение №35/19.09.2016 г. на
Административен съд Разград, изм. с Решение №49/19.07.2017 г. на Административен съд Разград, , изм. с
Решение 50/21.07.2017 г. на Административен съд Разград, изм.и доп. с Решение №232 по Протокол № 21 от
18.08.2017 г., изм.и доп. с Решение №291 по Протокол №26/26.01.2018г., изм. с Решение №3/18.01.2019 г. на АСРазград, изм. с Решение №413/31.01.2019г.) на ОбС – Завет

§ 1. В Приложение № 5 към чл. 46, Раздел VIII „Други услуги предоставяни от
община Завет“ се създава нова т. 1.5 „Изнесен ритуал на стадион“.
„Приложение № 5 към чл. 46,
( изм. с Решение № 313 по Протокол №44 от 09.04.2015г.
изм. с Решение № 77/18.04.2016г., изм. и доп. с Решение № 232 по Протокол №21 от 18.08.2017г., изм. с
Решение №3/18.01.2019 г. на АС- Разград, изм. с Решение №413/31.01.2019г.)“

№ по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА
УСЛУГАТА

ОБИКНОВЕНА
УСЛУГА
срок

цена в
лева

БЪРЗА
УСЛУГА
цена
срок в
лева

ЕКСПРЕСНА
УСЛУГА
срок

цена в лева

VIII. (изм. с Решение № 77/18.04.2016г., изм. и доп. с Решение № 232 по Протокол №21 от
18.08.2017г.) Други услуги предоставяни от община Завет
1

2

1.5.

изнесен ритуал на стадион

3

4

5

6

7

8

200.00

Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й на интернет страницата на
община Завет.
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. Завет.

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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 9 от 05.08.2020 година
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Приемане на решение за промяна Начина на трайно ползване на имот
частна общинска собственост, обявяването му за публична общинска
собственост и безвъзмездното прехвърляне на собствеността на държавата.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет с 12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 5 (петима), от проведеното поименно
гласуване, прие следното
РЕШЕНИЕ № 93
Община Завет е собственик на имот с идентификатор 06481.40.294 (стар №
000294), който е частна общинска собственост и представлява рибарник с площ по
документ за собственост 65,497 дка, по кадастар 65,511 дка. Имотът се намира в с.
Брестовене, има съставен АКТ № 708/19.06.2017 г. за частна общинска собственост.
Въпреки, че е с НТП „Рибарник“ органите на Държавна агенция за
метеорологичен и технически надзор (ДАМТН) третират имот с идентификатор
06481.40.294 (стар № 000294) като язовир, въпреки начина му на трайно ползване,
встъпвайки на дефинициите дадени в закона и приетата през 2020 г. Наредба за
условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на
язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на контрол за
техническото им състояние (Приета с ПМС № 12 от 28.01.2020 г., обн., ДВ, бр. 9 от
31.01.2020 г., в сила от 31.01.2020 г.).
Съгласно §1 (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2006 г., в сила от 11.08.2006 г.; изм. и доп., бр.
47 от 2009 г., в сила от 23.06.2009 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 58 от
2015 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2018 г.; доп., бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г.; доп.,
бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.), ал. 1 от Закона за водите, „язовир" е
водностопанска система, включваща водния обект, язовирната стена, съоръженията и
събирателните деривации, както и земята, върху която са изградени.
Съгласно §1, т.24 от цитираната наредба, "Язовирна стена" е изкуствено
създадено водоподприщващо съоръжение, чрез което се акумулира воден обем и се
осъществява контролирано регулиране на естествения отток.
Предвид приетите законови дефиниции, за това какво е „язовир“ и какво е
„язовирна стена“, имот с идентификатор 06481.40.294 (стар № 000294), попада изцяло
под режима на Закона за водите, поради което е необходимо да се промени начина на
трайно ползване от рибарник в язовир.
Разпоредбата на чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „в“ от Закона за водите, гласи, че
язовирите са публична общинска собственост.
Ето защо след промяна на начина на трайно ползване на имот с идентификатор
06481.40.294 (стар № 000294) от рибарник на язовир е необходимо да се промени и

вида на собственост от частна в публична, като това задължение произтича от
Закона за водите и закона за общинската собственост.
В закона за общинската собственост е предвидено, че публична общинска
собственост са имотите и вещите определени със закон.
Освен посоченото по – горе необходимост за промяна на НТП от рибарник на
язовир е налице и друга необходимост, свързана с изпълнение на Решение № 368 по
протокол 33 от 29.08.2018 г. на общински съвет гр. Завет. Съгласно посоченото
решение, правото на собственост върху имот с идентификатор 06481.40.294 (стар №
000294) е необходимо да се прехвърли безвъзмездно на държавата при условията и по
реда на чл. 19а от Закона за водите. Но прехвърлянето на правото на собственост е
невъзможно да се изпълни, докато начина на трайно ползване не се промени от
рибарник на язовир и не се промени вида на собственост от частна в публична
общинска собственост.
Като собственик на имот с идентификатор 06481.40.294 (стар № 000294), дори с
НТП „Рибарник“ Община Завет е длъжна да поддържа язовирните стени и
съоръженията към имота в изправно техническо състояние. Видовете дейности по
поддръжката и ремонта на язовирите се предписват от органите на Държавна агенция
за метеорологичен и технически надзор (ДАМТН), в съответствие с изискванията на
Закона за водите и Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и
безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за
осъществяване на контрол за техническото им състояние (Приета с ПМС № 12 от
28.01.2020 г., обн., ДВ, бр. 9 от 31.01.2020 г., в сила от 31.01.2020 г.).
C цел осигуряване на безопасност и финансови ресурси за проектирането и
изпълнението на ремонтните работи по имот с идентификатор 06481.40.294 (стар №
000294), с които да се възстанови и поддържа в изправност техническото му състояние,
е необходимо същият имот да се прехвърли на държавата, тъй като са необходимо
значителни финансови средства за ремонтно-възстановителни дейности, каквито
Общината трудно може да осигури от собствените си приходи и въобще да извърши
необходимите дейности и още повече целта на закона за водите е именно това –
язовирите да се поддържат в изправно техническо състояние, като за целта е създадена
Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири". Държавното
предприятие има на разположение необходимия специализиран човешки, технически и
финансов ресурс, с какъвто общината не разполага.
В контекста на изложеното и съгласно чл. 19а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2019 г., в сила
от 02.08.2019 г.), ал. 1 и 3 от Закона за водите, правото на собственост върху язовир публична общинска собственост, може да се прехвърля безвъзмездно на държавата при
условията и по реда на този закон след решение на общинския съвет. Решението се
приема от общинския съвет по мотивирано предложение на кмета на общината. Въз
основа на решението на общинския съвет кметът на общината внася до областния
управител мотивирано предложение за промяна на собствеността на язовира. Към
предложението се прилага решението на общинския съвет и акт за общинска
собственост за язовира, предмет на решението. Копие от документите се изпраща и до
министъра на икономиката.
В този смисъл, Общинският съвет - Завет е компетентния орган, който да приеме
необходимите решения свързани с промяна на начина на трайно ползване, вида на
собствеността и безвъзмездното прехвърляне на правото на собственост върху имот с
идентификатор 06481.40.294 (стар № 000294).

Предвид гореизложеното и на основание чл. 17, ал. 1 , т. 1, 21, ал. 1, т. 8 и 23, ал.
2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 19,
ал. 1, т. 4, б. „в“, чл. 19, 19а, ал. 1 и 2 и чл. 22, ал.3 от Закона за водите (ЗВ), чл. 3, ал.1 и
ал.2, т. 1, чл.6, ал.2 и ал.3, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост,
Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Общинския съвет гр. Завет дава съгласие за промяна на начина на трайно
ползване (НТП) на имот с идентификатор 06481.40.294 (стар № 000294), частна
общинска собственост с площ по документ за собственост 65,497 дка, по кадастар
65,511 дка, находящ се в с. Брестовене, община Завет, област Разград, съгласно Акт №
708/19.06.2017 г. за частна общинска собственост, от НТП „Рибарник“ в НТП „Язовир“.
2. Общинския съвет гр. Завет обявява имот с идентификатор 06481.40.294 (стар №
000294), с площ по документ за собственост 65,497 дка, по кадастар 65,511 дка,
находящ се с. Брестовене, община Завет, област Разград за публична общинска
собственост.
3. За имота по т. 2 след влизане в сила на настоящето решение да се състави Акт
за публична общинска собственост.
4. Общинския съвет гр. Завет дава съгласие, след съставяне на Акт за публична
общинска собственост за имот с идентификатор 06481.40.294 (стар № 000294), с площ
по документ за собственост 65,497 дка, по кадастар 65,511 дка, находящ се с.
Брестовене, община Завет, област Разград, правото на собственост на същия да се
прехвърли безвъзмездно на държавата по реда на Закона за водите.
5. Отменя т. 14 от приложение № 1 към Решение № 368 по протокол № 33 от
29.08.2018 г. на Общински съвет гр. Завет.
6. Възлага на Кмета на Община Завет да внесе до областния управител на област
Разград мотивирано предложение за промяна на собствеността на имота (язовира),
предмет на настоящото решение. Копие от необходимите документи да се изпратят и
до министъра на икономиката.
7. Възлага на кмета на община Завет да сключи договор за дарение с областния
управител на Област Разград за имота – предмет на решението.
8. Възлага на Кмета на Община Завет да предприеме всички необходими действия
по изпълнение на настоящото решение.
9. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и
Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение може да се оспори в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. Завет.

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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 9 от 05.08.2020 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Даване на съгласие за формиране на изнесена група към Детска градина
„Слънчо”- гр. Завет, в село Прелез за учебната 2020/2021 година
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет с 12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържал се”– 0 (нула), отсъстват – 5 (петима), от проведеното гласуване, прие
следното
РЕШЕНИЕ № 94
На 15.06.2020 година в деловодството на общинската администрация бе
входирано искане от жители на село Прелез, да се разкрие закритата през 2018 година
детска градина. Мотивите за тяхното желание е, че не желаят децата им да се подлагат
на ежедневен стрес свързан с придвижването им до приемащата детска градина в град
Завет /Приложение №1 /.
Към настоящия момент общинска администрация гр. Завет няма възможност да
открие детската градина в Прелез, тъй като действащите нормативни документи след
въвеждането на системата на делегираните бюджети през 2009 г. и приемането през
2016 г. на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), със средства
от държавния бюджет се финансират дейностите за издръжка на процеса по възпитание
и обучение на децата, въз основа на броя на институциите, броя на групите и броя на
децата и стандартите за тях, определени с акт на Министерски съвет, не позволяват
откриване на нова детска градина към настоящия момент, но е възможно да се
формира изнесена група с. Прелез към детска градина „Слънчо”- гр. Завет за учебната
2020/2021 година.
С откриването на изнесената група в с. Прелез, ще се създаде възможност за потесен контакт на педагозите с родителите, както и ще се премахнат неудобствата при
пътуване на децата рано сутрин от с. Прелез към гр. Завет и обратно. Предвид
спецификата на общността, ежедневната работа и общуване, своевременното
откликване на потребностите на родителите ще засили контрола по обхващането на
децата в задължителна предучилищна възраст и осигуряването на подходяща
образователна среда.
Освен това и раждаемостта в село Прелез, съгласно таблица №1, откроява
възможността в селото да се формира изнесена група.

Таб. № 1
Родени и
живеещи в
с.Прелез

Брой
деца Възраст в 20
година

УЧЕБНА набор
19г

набор
18 г.

набор
17 г.

набор
16 г.

ОБЩО

2016г.

5 четири
годишни

учебна
20/21

3

4

6

5

18

2017г.

6 три годишни

3

4

6

5

18

2018г.

4 две годишни

3

4

6

5

18

2019г.

3 едно годишни

3

4

6

0

13

2020г.

1 нула годишни

учебна
21/22
Учебна
22/23
Учебна
23/24
Учебна
24/25

3

4

0

В изнесената група в село Прелез, ще се отглеждат, възпитават, социализират и
обучават деца от 2 до 6 годишна възраст на целодневна организация на
предучилищното образование. Броя на децата, които ще се обучават и възпитават през
учебната 2020/2021 г. в изнесената група в с. Прелез, ще бъде както следва:
- Изнесена група с. Прелез - 1 група с 9 деца;
За обучението на децата в изнесената група с. Прелез, няма да е необходимо
осигуряване на транспорт, защото обучението и възпитанието на децата ще се
извършва в рамките на селото, в сградата на бившата ДГ “Славейче“, с. Прелез, с
адрес: обл. Разград, общ. Завет, с. Прелез, ул. „Лудогорие“ № 26
Учебна година, от която се предлага формирането на изнесената група учебната 2020/2021 година.
Занятията на изнесената група ще се извършват в сградата на бившата
детската градина, която е с изградена достъпна архитектурна среда за деца със СОП,
материално техническото, кадровото и финансовото осигуряване на дейността.
Сградата, отговаря на Наредба №2 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към
детските градини. Ремонтиран е покривът на сградите и отделните помещения.
Финансирането на изнесената група ще се извърши от бюджета на ДГ“Слънчо“ гр.
Завет, като се предвижда щатното разписание да се състои от един педагог и един
помощен персонал. Общо за изнесената група в с. Прелез - две щатни бройки.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост, имотите и вещите общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица
и звена на общинска бюджетна издръжка. Предвид тази разпоредба и с цел да се
осигури обезпеченост да се осъществява функциите на изнесената група в с. Прелез, е
необходимо на директора на ДГ “Слънчо“ гр. Завет, да се предостави управлението на
наличния инвентар и сградния фонд на закритата ДГ „Славейче“ с адрес: обл. Разград,
общ. Завет, с. Прелез, ул. „Лудогорие“ № 26.
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност
на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от
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местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на
образованието.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 17, ал.1, т. 3 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 256, ал.1 и 4 от
Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, ал. 1 и чл. 8, ал.1 от
Закона за общинската собственост, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1.
Дава съгласие да се формира изнесена група към Детска градина
„Слънчо”- гр. Завет, в село Прелез за учебната 2020/2021 година.
2.
Изнесената група да провежда занятията си на адрес: обл. Разград, общ.
Завет, с. Прелез, ул. „Лудогорие“ № 26, считано от 01.09.2020 г.
3.
Управлението на наличния инвентар и сградния фонд на ДГ „Славейче“ с.
Прелез, с адрес: обл. Разград, общ. Завет, с. Прелез, ул. „Лудогорие“ № 26, възлага на
директора на ДГ „Слънчо“ гр.Завет.
4.
Възлага на Кмета на община Завет да извърши всички последващи
правни и фактически действия по настоящото решение.
Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общинския съвет –
Завет.

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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 9 от 05.08.2020 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за
отглеждане на селскостопански животни на територията на община Завет.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет с 6 (шест) гласа „За”, „Против”– 5 (пет),
„Въздържал се”– 0 (нула), отсъстват – 6 (шестима) от проведеното гласуване, прие
следното
РЕШЕНИЕ № 95
Съгласно чл.133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност(ЗВМД),
Общинските съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за
отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на
територията на съответната община.
Към момента в община Завет има действаща Наредба № 23 за обема на
животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на
територията на община Завет (приета с решение № 412 по протокол № 38/31.01.2019 г.
на Общинския съвет – Завет), която е неактуална, с оглед на извършените многобройни
промени в законодателството в тази област, като се промениха много разпоредби от
Закона за ветеринарномедицинските дейности, Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за
ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. В този си вид
наредбата на Общинския съвет противоречи на извършените промени в посочeните
нормативни актове.
С оглед на обстоятелството, че промените са многобройни и важни е
необходимо действащата наредба да бъде отменена и да бъде приета нова наредба,
която да е изработена в съответствие със сегашно действащите разпоредби на
нормативните актове от по-висока степен.
На общинските съвети е вменено задължението да определят с наредба обема на
животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по
смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община, което
налага изработването и приемането на настоящия проект на Наредба за обема на
животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на
територията на община Завет.
І. Причини, налагащи приемането на Наредба за обема на животновъдната
дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на
община Завет.
Освен горепосочените, причините по които се налага да се приеме наредбата е
необходимостта от създаване на правна уредба на местно ниво, с което да се защитят

правата на заинтересованите страни и да се създаде ясен ред на необходимите
действия, които трябва да се извършват във връзка с отглеждането на животни и пчели
на територията на община Завет.
Проектът на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за
отглеждане на селскостопански животни на територията на община Завет е разработен
в изпълнение на чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн. изм.
и доп., ДВ, бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г.); чл. 8, чл. 26, ал. 3, и чл. 28,
ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове и чл. 76, ал. 3 от АПК.
ІІ. Цели, които се поставят с предложения Проект са: да се създадат условия и
предпоставки за устойчиво и хармонично развитие на животновъдството с цел опазване
на околната среда и здравето на хората и животните, както и ефективно управление и
контрол от страна на местната администрация и териториалните държавни органи, за
спазване изискванията на нормативните и поднормативните актове, уреждащи
отношенията в сферата на животновъдството. Постигане на публичност и прозрачност
на информацията.
ІІІ. Финансови и други средства, необходими за изпълнение на Наредбата.
Предложеният проект не изисква допълнителни средства за настоящата и следващите
бюджетни години.
ІV. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива.
С приемането на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане
на селскостопански животни на територията на община Завет се постига обективност,
прозрачност и справедливост при определяне обема на животновъдната дейност и
местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Общината.
V.Анализ за съответствие с правото на Европейския Съюз.
Предлаганият проект е подзаконов нормативен акт по Закона за
Ветеринарномедицинската дейност и съответствието му с правото на Европейския съюз
е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с
регламентите и директивите, относими към тази материя.
Съгласно чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), всеки
Общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните
актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение.
Съгласно чл. 26, ал. 3 от ЗНА преди внасянето на проект на нормативен акт за
издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на
интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и
предварителната оценка на въздействието по чл. 20. Когато съставителят на проекта е
орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на Портала за обществени
консултации, а когато е орган на местното самоуправление - на интернет страницата на
съответната община и/или общински съвет.
Предвид изискването на чл. 26, ал. 3 от ЗНА, проектът на настоящата наредба и
докладът към него са публикувани на интернет страницата на община Завет на
zavet_ob@zavet-bg.com, като срокът за отправяне на предложения и становища по
проектите е 30 дни от датата на публикация.
Към настоящия момент предложения и мнения не са постъпвали.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.
76, ал.3, чл.77, чл. 80 от АПК, чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, във връзка
с чл. 133, ал. 1 от ЗВМД, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Приема Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за
отглеждане на селскостопански животни на територията на община Завет, съгласно
приложение № 1.
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и
Областния управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез
Общински съвет гр. Завет.

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

