
                                           
 

          
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

Протокол  № 18 от 26.04.2021 година 
 

ПО  ВТОРА  ТОЧКА 
Трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи 

за 2021 г. в трансфер за финансиране на разходите на общината за извършване на 

неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа;  

Актуализиране на бюджета и разчета за финансиране на капиталови разходи на 

община Завет за 2021 година 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

„Въздържали се”– 1 (един), отсъства – 1 (един) от проведеното поименно гласуване 
прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 176 
 

Бюджетът на Община Завет за 2021 година е приет с Решение № 157 от 

Протокол № 16 от 25.02.2021 г. от Общинския съвет на гр. Завет.  

1. Със Заповед № УД-02-09-79/04.03.2021г. 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 2021 г. по обекти с източник на 
финансиране целева субсидия за капиталови разходи за 2021 г. Поради допусната 
техническа грешка при планирането на разходите за обект „Придобиване на поземлен 
имот 30065.29.15, област Разград, община Завет, гр. Завет, вид територия земеделска, 
нтп нива, площ 5001 кв. м. ; поземлен имот 30065.29.8, област Разград, община Завет, 
гр. Завет, вид територия земеделска, категория 3, нтп зеленчукова градина, площ 3149 
кв. м.“ са планирани в дейност 122 „Общинска администрация“ по §§ 54-00 
„Придобиване на земя“ на стойност 15 000 лв.. При въвеждане на списъка с обекти в 
Модул „Капиталови разходи и текущи ремонти“ в Информационната система на 
общините на Министерството на финансите, обекта не се допуска да се планира в 
дейност 122 „Общинска администрация“ . Това наложи да се извърши корекция в 
първоначалният план на капиталовият разчет на този обект от дейност 122 „Общинска 
администрация“ да се промени на дейност 619 „Други дейности по жилищното 
строителство, благоустройството и регионалното развитие“ със същият източник на 
финансиране целеви капиталови средства за 2021г. 

2. Съгласно чл.89 от Закона за държавния бюджет на Република България 
(ЗДБРБ) за 2021 г., министърът на финансите може да трансформира целевата субсидия 
за капиталови разходи по чл.50 от ЗДБРБ за 2021г. 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 204 000 лева. 
Със средствата за текущ ремонт на общински пътища се предвижда да се ремонтират:  
- с. Сушево - част от ул. „Рила“; част от ул. „Витоша“; част от ул. „Еделвайс“; 
- с. Веселец - част от ул. „Шипка“; част от ул. „Генерал Столетов“; част от ул. 

„Юрий Гагарин“; 
- гр. Завет - ул. „Байкал“; част от ул. „Черно море“; кръстовище на ул. „Иван Вазов“ ; 

ул. „Васил Левски“ (ОК 167, ОТ 562 и ОК 178); 
- с. Острово - част от ул. „Чайка“; част от ул. „Янтра“; част от ул. „Бели Лом“. 

Обекта, за който се предлага намаление на финансирането с целеви капиталов 
ресурс е Реконструкция на сградата на ДСП гр. Завет ( Дейност 524 "Домашен 
социален патронаж", §§ 51-00 - Основен ремонт на ДМА). Заложените средства за този 
обект с източник на финансиране целеви капиталови средства са в размер на 212 100 
лв. 

3. Община Завет има одобрен за финансиране проект „Зелен рай за нашите деца 
в село Иван Шишманово, Община Завет“ по Национална кампания „Чиста околна среда 
– 2021 г.“ на тема: „Обичам природата – и аз участвам“, финансиран от Предприятие за 
управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и сключен 
Договор за безвъзмездна помощ №13881/29.03.2021 г. между Община Завет и 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. Стойност 
на проекта 9 929 лв. С одобреният проект ще се актуализира капиталовият разчет за 
2021г. в дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“ по разходен 
параграф §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини, съоръжения“. 

4. Община Завет има одобрен за финансиране проект „Оборудване и 
обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска градина „Слънчо“ гр. 
Завет, Детска градина „Червената шапчица“ с. Брестовене и Детска градина „Радост“ с. 
Острово“. Сключен е Договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) между Държавен Фонд Земеделие 
(ДФЗ), МИГ Завет-Кубрат и Община Завет с № BG06RDNP001-19.030-0017-
C01/22.06.2020г. Стойност на договора  76 816,80 лв. с ДДС. В капиталовият разчет ще 
се предвидят средства по 311 дейност „Детски градини“ по разходен параграф  §§ 52-05 
“Придобиване на стопански инвентар“. Предвидените по §§ 52-05 “Придобиване на 
стопански инвентар“ са на обща стойност 73 921,20 лв. Останалите активи на стойност 
2 895,60 лв. не се включват в капиталовият списък, тъй като са под прага на 
същественост, според счетоводната политика на община Завет. 

5. В деловодството на общинска администрация гр. Завет постъпи писмо от 
Областна дирекция на МВР гр. Разград, относно необходимостта от закупуването на 
маршрутизатор CISCO1100 с вграден 8 портов комутатор на стойност 2246,40 лв. и 
непрекъсваемо захранване (UPS) Eaton 1000VA online на стойност 633,60 лв. 
Средствата са необходими за информационното и комуникационното обезпечаване на 
Участък – Завет, Областна дирекция на МВР – Разград е предприела действия за 
присъединяването му към мрежата за предаване на данни в МВР. Гореспоменатите 
активи на стойност 2880 лв. ще се включат в капиталовият списък на общината за 
2021г., като ще се плануват в дейност 239 “ Други дейности по вътрешната сигурност „ 
по разходен параграф §§52-03 „придобиване на друго оборудване, машини и  



                                           
 

 
 
 

съоръжения“. Средствата ще се осигурят от преходния остатък за дейността от 
2020г., от разходен параграф §§ 10-15 „материали“. 

По повод гореописаното се налага актуализация на бюджета в разходната му 

част и на разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Завет за 2021 

година. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с 
чл. 124, ал. 2 и чл. 125, ал. 1 т.1 и 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 

  

РЕШИ: 
 
1. Актуализира бюджета на община Завет в разходната част по дейности и параграфи  

за 2021 г. съгласно Приложение № 1; 
 

2. Актуализира разчета за финансиране на капиталовите разходи  на община Завет за 
2021 година съгласно Приложение № 2; 

 
3. Приема справка по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021г. за трансформиране на средства от 

целевата субсидия за капиталови разходи по образец на Министерството на 
финансите – Приложение № 14 от ФО-1/18.01.2021г.; 

 
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 2021 година по функции, дейности и параграфи съгласно ЕБК 
(Единна бюджетна класификация). 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и Областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. 
Завет. 
 

 

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



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 18 от 26.04.2021 година 

 
ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 
Кандидатстване на Община Завет с проект „Патронажна грижа  в община 

Завет” по  Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ ВG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа+” на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 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  № 177 
 

С Решение № 437, прието по Протокол  № 40 от 11.03.2019 година, Общинският 
съвет гр. Завет даде съгласие Община Завет, като кандидат в партньорство с Община 
Цар Калоян, да кандидатства с проект „Патронажна грижа в община Завет и 
община Цар Калоян” по Процедура  за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ ВG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания – Компонент 2” на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020 година.  

Преди изтичане срокът на договора, Кметът на Община Завет и Кметът на 
Община Цар Калоян заявиха пред Управляващият орган на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ своето желание да продължат предоставянето на 
ингегрираната услуга - патронажна грижа за още 6 /шест/ месеца по Процедура 
BG05M9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 
Компонент 4“, чрез сключване на допълнително споразумение с УО на ОП РЧР. 

На 19 април 2021 година Договор № BG05M9OP001-2.103- 0064-С01, сключен с 
Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
приключи. 

В началото на годината се откри нова процедура за кандидатстване 
BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”. Целта на операцията е да се осигури 
подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с 
увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на 
социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните 
предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19.  Ще се осигури 
продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани 
здравно-социални услуги в домове на лицата, които са най-застрашени от Корона 
вируса. Предоставянето на допълнителна финансова подкрепа във връзка с мерките по 
превенция от заразяване с COVID-19 и предоставяне на патронажна услуга ще осигури 
продължаваща подкрепа и в извънредната обстановка  в отговор на актуалните нужди, 
свързани с превенция и ограничаване на коронавируса и потребностите на уязвимите 
групи. 



                                           
 

  
 
 

За всяко проектно предложение е определен максимален финансов размер, 
формиран на база броя на лицата от целевата група, получаващи здравно-социални 
услуги и съответните разходи за предоставяните услуги. За община Завет е определен 
индикативен брой потребители 28 лица от целевата група. Максималната стойност за 
предоставяните интегрирани здравно–социални услуги за едно лице е до 2016,00 лева 
за 12 месеца. Така се формира бюджет на проекта в размер на 56 448.00 лева и непреки 
разходи за управление на проекта в размер на 5080, 32 лева или общо 61 528,32 лева. 
Продължителностт на предоставянето на услугите по патронажната грижа по така 
описаната процедура е 12 месеца. 
 Към проектното предложение задължително трябва да се приложи Решение на 
Общинския съвет, в което да бъде изразено съгласие за подаване на проектно 
предложение по процедура ВG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа+”. 
 Воден от гореизложеното предлагам Община Завет да кандидатства с проект 
„Патронажна грижа + в община Завет” по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ ВG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа+” на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.  

Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 2. „Съхраняване и развитие на 
човешкия потенциал”, Специфична цел 2.2. „Качествено здравно обслужване, 
социални услуги, култура и спорт”, Цел 2.2.1. „Подобряване на здравната 
инфраструктура и социалните услуги”  от Плана за интегрирано развитие на 
развитие на Община Завет 2021-2027 година.  
 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация във връзка с  изискванията за 
кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-
2020 , процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
ВG05M9OP001-6.002 “Патронажна  грижа+”, Общинският съвет гр. Завет  

 

РЕШИ: 
 
 

1. Общинският съвет гр. Завет дава съгласие Община Завет да кандидатства с 
проект „Патронажна грижа в община Завет” по Направление 1 - дейност 
„Патронажна грижа“ от Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ ВG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа+” на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година- . 

2. Дейностите по проект „Патронажна грижа в община Завет” по 
Направление 1 - дейност „Патронажна грижа“ от Процедура за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ ВG05M9OP001-6.002 “Патронажна  грижа+”  на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година отговарят на 
Приоритет 2. „Съхраняване и развитие на човешкия потенциал”, Специфична цел 
2.2. „Качествено здравно обслужване, социални услуги, култура и спорт”, Цел 2.2.1. 
„Подобряване на здравната инфраструктура и социалните услуги”  от Плана за 
интегрирано развитие на развитие на Община Завет 2021-2027 година.  

3. Общинският съвет гр. Завет, възлага изпълнението на проект „Патронажна 
грижа в община Завет” по Направление 1 - дейност „Патронажна грижа“ от Процедура 
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG05M9OP001-6.002 
“Патронажна  грижа+” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  



                                           
 

 
 
 

2014-2020 година на Звено „Домашен социален патронаж” при Общинска 
администрация гр. Завет, ръководено от ресорен заместник кмет.  

4. Общинският съвет гр.Завет възлага на Кмета на Община Завет да извърши 
необходимите фактически и правни действия за изпълнение на взетите решения. 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
      Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 18 от 26.04.2021 година 

 
 

ПО  ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 
Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 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  № 178 
 

В Общинска администрация гр. Завет е предоставен проект на Програмата, от Дирекция 
„Социално подпомагане” с входящ № 03-314 от 16.04.2021 година (Приложение № 1), 
изготвената от комисията по чл. 20а от Закона за закрила на детето. 

Настоящата Програмата изразява волята и готовността на всички институции в община 
Завет, работещи по проблемите за закрила на детето, да положат общи усилия за повишаване 
качеството на живот на децата.  

Стратегическа цел на програмата е осигуряване на условия за ефективното упражняване 
на правата на децата, с оглед повишаване на благосъстоянието им и пълноценното им 
личностно развитие. Предвидени за изпълнение на основните задачи са дейности, осигуряващи 
условия за ефективност на превантивните действия, за грижите на децата и контрол върху 
спазване на международно признатите стандарти за отглеждането и развитието им.  

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето териториалните Дирекции 
„Социално подпомагане” осъществяват текущата практическа дейност по закрила на детето в 
общините и правят предложения до общинските съвети за общинска програма за закрила на 
детето. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 1, т. 1, от Закона за закрила на детето, 
чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, чл. 5, чл. 12, ал. 2 и ал. 
3 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, 
приета с ПМС №298 от 17.12.2003 г., Общинският  съвет гр. Завет 

РЕШИ: 
 

1.Приема Програма за закрила на детето за 2021 г. 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. 
 
 
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  № 18 от 26.04.2021 година 

 
ПО  ПЕТА  ТОЧКА 

  Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез 
публичен търг с явно наддаване за срок от 5 години 
  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

„Въздържали се”– 0 (нула), отсъства – 1 (един) от проведеното поименно гласуване прие 
следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 179 
 

В деловодството на Община Завет е постъпило искане за наемане на част от недвижим 
имот за отглеждане на овце. Имотът за който има интерес за наемане представлява масивна 
сграда „Овцеферма“ със застроена площ 451 кв.м., намираща се в двора на ПГЗ „Климент 
Аркадиевич Тимирязев“, за същия има съставен АПОС № 171/26.01.2017 г.  
 Заявителят, желае да наеме само 90 кв.м. от имота. От страна на Община Завет е 
възложена изготвяне на пазарна оценка за наем на сградата на независим оценител, като цялата 
сграда е оценена на 5412 лв. годишен наем без ДДС, тоест 1 лев на квадратен метър за един 
месец. Предвид на това минималният размер на годишния наем за исканата част от имота е в 
размер на 1080 лв. без ДДС. 
 Отдаването под наем на свободни имоти или части от тях - публична общинска 
собственост се извършва по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), 
съгласно който свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост могат да се 
отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на чл. 14, ал. 2 от ЗОС, след 
решение на общинския съвет. Части от имоти - публична общинска собственост, които са 
предоставени за управление по реда на чл. 12, могат да се отдават под наем, при условие че не се 
възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният имот е предоставен за 
управление. 
 Съгласно чл. 14, ал. 2 от ЗОС, отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от 
кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен 
ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е 
определен друг ред. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва договор за наем 
от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице. 
 Имотът, е предоставен под управление на директора на ПГЗ „Климент Аркадиевич 
Тимирязев“ с Решение № 153 от 16.12.2016 г. на Общински съвет – гр. Завет. Исканата част от 
имота към настоящия момент е свободен и може да се отдаде под наем, като отдаването няма да 
възпрепятства осъществяването на дейностите в училището и по този начин ще се осигурят 
допълнителни приходи за общината.  
 Съгласно чл. 8, ал.1 и ал.2 от ЗОС, придобиването, управлението и разпореждането с 
имоти и вещи-общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на 
общинския съвет. Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, 
за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска 
собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на 
кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на 
разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област. С договор за наем не може да 
се възлагат строителство и/или услуги по смисъла на Закона за концесиите и на Закона за  
 



                                           
 

 
 
 

обществените поръчки, когато прогнозната стойност на приходите на наемателя за срока на 
договора е по-висока от европейския праг по смисъла на Закона за концесиите. 
  Съгласно чл. 32 от Наредба № 2 на Общинският съвет гр. Завет: 
Ал. 1. Отдаването под наем на имоти – публична общинска собственост по чл. 23, ал. 1 от 
наредбата, се извършва от Кмета на Община Завет, чрез публичен търг или публично оповестен 
конкурс по реда на глава пета от тази наредба, освен ако в закон е предвидено предоставянето 
под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред, след решение на 
Общинския съвет за срок до 10 години.  
Ал. 2. Части от имоти се отдават под наем по реда и за срока по ал. 1, при условие, че 
наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват. 
Ал. 3. С решението си по ал. 1, Общинския съвет определя начина за отдаване под 
наем - търг или конкурс и началната тръжна или конкурсна наемна цена. 
Ал. 4  Решенията на Общинския съвет се вземат въз основа на предложение или 
докладна записка, изготвена при условията на чл.2, ал.11 или следващи от наредбата. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 4, 
чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, във връзка на чл. 32, ал.1, ал.2 и ал.3 от 
Наредба № 2 на Общинският съвет гр. Завет, Общинският съвет гр. Завет  
 

РЕШИ: 
 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 
години на част с площ от 90 кв.м., от имот, представляващ масивна сграда „Овцеферма“, целия 
с площ 451 кв.м., с местонахождение гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, квартал 70, УПИ II 
„Средно професионално училище“, съгласно действащия ПУП на гр. Завет, обл. Разград, 
одобрен със Заповед № 280/31.05.1979 год. на кмета на община Завет, ул. „Освобождение“ № 7.  

2. Възлага на Кмета на Община Завет да организира процедурата за провеждане на 
публичния търг за имота описан в т.1 на настоящото решение.  

3. Обекта да се ползва само по предназначение.  
4. Определя начална тръжна цена на имота по т.1 - 1080 лв. годишен наем без ДДС.  
5. Определя стъпка за наддаване за имота – 5 % от началната тръжна цена.  
6. Определя депозит за участие в публичния търг за имота - 50 % от началната тръжна 

цена.  
 7. Не се допускат до участие в публичния търг лица, които по отношение на община 
Завет са неизправни длъжници - имат неизплатени наеми и неиздължени данъци и такси. 
 8. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на 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  № 18 от 26.04.2021 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 със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно гласуване прие 
следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 180 
 
 Съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, (Обн. - ДВ, бр. 
11 от 10.02.1987 г.; изм. и доп., бр. 21 от 15.03.1991 г.; в сила от 15.03.1991 г.; бр. 2 от 
07.01.1994 г.; в сила от 01.01.1994 г.; изм., бр. 62 от 11.07.1995 г.; в сила от 01.07.1995 
г.; бр. 34 от 25.04.1997 г.; изм. и доп., бр. 40 от 30.04.1999 г.; в сила от 01.05.1999 г.; 
изм., бр. 2 от 08.01.2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 2 от 07.01.2011 г., в сила от 
01.01.2011 г.;, приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г.) след изтичане на всяко тримесечие 
се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от 
съответния колективен орган.  
 
 Във връзка с това предлагам следния отчет за извършени командировъчни 
разходи: 
  
 ОТЧЕТ  

за направените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и 
Председателя на Общинския съвет гр. Завет за първо тримесечие на 2021 г. 

 
Отчетен период – 

І-во тримесечие на 2021 г. 
Направени разходи от  

Кмет на Община 
 

Направени разходи от 
Председател на Общинския 

съвет 
1. Командировки в чужбина 0.00 лв 0.00 лв 
2. Командировки в страната 118.45 лв 0.00 лв 
в т.ч. дневни 0.00 лв 0.00 лв 
Квартирни  118.45 лв Квартирни и пътни     0.00 лв 
 

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 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 първо тримесечие на 2021 г. 

 



                                           
 

 
 
 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. 
Завет. 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 18 от 26.04.2021 година 

 
 

ПО  СЕДМА  ТОЧКА 
Провеждане на отчетно-изборно Общо събрание на Сдружение „Местна                       

инициативна  група Завет – Кубрат“ 
Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 

 
Общинският съвет гр. Завет с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 2 

(двама), „Въздържали се”– 1 (един), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно 
гласуване прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 181 
 

В деловодството на Общинския съвет гр. Завет е постъпило писмо Наш Рег.№ 

03-285/16.02.2021 г. от Председателя на УС на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“., с което 

уведомява Общински съвет гр. Завет, че на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 1 

от Устава на сдружението и Решение № 289 по Протокол № 97 от 15.02.2021 г. на 

Управителния съвет на сдружението, последният свиква отчетно-изборно Общо 

събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 28.04.2021 г. (сряда) от 

15,00 часа, с място на провеждане: гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19А, НЧ 

„Саморазвитие 1902“. Към писмото е приложено и дневния ред, по който ще се 

проведе Общото събранието на членовете, както следва: 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Промени в състава на ОС на МИГ Завет - Кубрат. 
2. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2020 г. 
3. Приемане на Доклад за дейността на МИГ Завет – Кубрат за 2020 г. 
4. Финансов отчет на МИГ Завет – Кубрат за 2020 г. 
5. Приемане на Годишен доклад за изпълнение на Стратегия за ВОМР на МИГ 

Завет - Кубрат за 2020 г. 
6. Освобождаване от отговорност на членовете на УС за 2020 г. 
7. Приемане на Програма за осъществяване дейността на МИГ Завет – Кубрат 

за 2021 г. 
8. Приемане на Бюджет на МИГ  Завет – Кубрат за 2021 г. 
9. Освобождаване и избор на членове на УС и избор на председател на УС на 

МИГ Завет – Кубрат за мандат 2021 – 2026 г. 
10. 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, и може да се проведе независимо от броя на присъстващите. 



                                           
 

 

 

Към писмото са предоставени и предложения за решения по т.1 – т.9 от дневния 
ред, както следва: 

Предложение за решение по т. 1: На основание чл. 25, ал. 1, т. 4 от Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел „Общото събрание приема и изключва членове“. 
 
(На база постъпили заявления до МИГ Завет – Кубрат.) 
 
Предложение за решение по т. 2: На основание чл. 27, ал. 1, т. 11 от Устава на 
сдружението „Общото събрание приема отчета за дейността на Управителния 
съвет, включително годишния доклад за изпълнението на Стратегията за местно 
развитие по ЛИДЕР/ ВОМР“. 
 
Предложение за решение по т. 3: На основание чл. 27, ал. 1, т. 13 от Устава 
„Общото събрание взема и други решения предвидени в устава“ и във връзка с чл. 55 
от Устава на сдружението „Ежегодно до края на м. февруари управителният съвет 
съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността“. 
 
Предложение за решение по т. 4: На основание чл. 27, ал. 1, т. 13 от Устава 
„Общото събрание взема и други решения предвидени в устава“ и във връзка с чл. 55 
от Устава на сдружението „Ежегодно до края на м. февруари управителният съвет 
съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността“. 
 
Предложение за решение по т. 5: На основание чл. 27, ал. 1, т. 11 от Устава на 
сдружението „Общото събрание приема отчета за дейността на Управителния 
съвет, включително годишния доклад за изпълнението на Стратегията за местно 
развитие по ЛИДЕР/ ВОМР“. 
 
Предложение за решение по т. 6: На основание чл. 27, ал. 1, т. 11 от Устава на 
сдружението „Общото събрание приема отчета за дейността на Управителния 
съвет, включително годишния доклад за изпълнението на Стратегията за местно 
развитие по ЛИДЕР/ ВОМР“. 
 
Предложение за решение по т. 7: На основание чл. 27, ал. 1, т. 8 от Устава на 
сдружението „Общото събрание приема основни насоки и програма за дейността на 
Сдружението, включително Стратегията за местно развитие по подхода ЛИДЕР/ 
ВОМР“. 
 
Предложение за решение по т. 8: На основание чл. 27, ал. 1, т. 9 от Устава на 
сдружението „Общото събрание приема бюджета на Сдружението, включително 
бюджета по Стратегията за местно развитие по подхода ЛИДЕР/ ВОМР“. 
 
Предложение за решение по т. 9: Съгласно чл. 34, ал. 1 от Устава на сдружението 
„Управителният съвет се състои най-малко от седем лица – членове на сдружението. 
Членовете на управителния съвет се избират за срок от 5 години.“ и чл. 34, ал. 2 „По  
 



                                           
 

 
 
 

предложение на УС, Общото събрание избира Председател на Управителния съвет 
от неговия състав“. 

 (Прави се избор на самото заседание). 
 

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание са на 
разположение в офиса на Сдружението в гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19. Същите се 
изпращат и на електронните пощи на членовете на Общото събрание. 

Съгласно чл. 24 и 28 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание се състои от всички членове 
на сдружението, освен ако в устава е предвидено друго. Всеки член на общото 
събрание има право на един глас. Член на общото събрание няма право на глас при 
решаването на въпроси, отнасящи се до: 

 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по 
съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен 
включително; 

 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или 
възпрепятства вземането на решения. 

Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание 
въз основа на писмено пълномощно, освен ако друга норма на представителство или 
събрание на пълномощниците не са предвидени в устава. Преупълномощаване не се 
допуска. 

Уставът на сдружението не предвижда друго, по отношение на състава на Общото 
събрание.  

Община Завет се представлява в Общото събрание на членовете, който е 
върховния колективен орган на Сдружението, от г-жа Халиме Добруджан, съгласно 
Решение №80, прието по Протокол № 07/18.04.2016 г., Общинският съвет гр. Завет. 

 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 
и чл. 28 от ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 1 от Устава на Сдружението, покана с вх. № Наш 
Рег.№ 03-285/16.02.2021 г. за отчетно-изборно заседание на Общото събрание на 
СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, насрочено на 28.04.2021 г. (сряда) от 15,00 часа, с 
място на провеждане: гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19А, НЧ „Саморазвитие 
1902“, Общинският съвет гр. Завет  

 

РЕШИ: 

    
1. Определя за представител на Община Завет във върховния колективен орган 

на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“- Общото събрание - Халиме Добруджан. Дава мандат и 
упълномощава Халиме Добруджан да участва и представлява Община Завет в 
отчетно-изборно заседание на - Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, 
насрочено на 28.04.2021 г. (сряда) от 15,00 часа в гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, НЧ 
„Саморазвитие 1902“.  

2. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 

 2.1. По т. 1 от дневния ред – Промени в състава на ОС на МИГ Завет - Кубрат, 

представителят на Община Завет в Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, да  



                                           
 

 

 

гласува съобразно вътрешните си убеждения и в защита на интересите на Община 

Завет. 

2.2. По т. 2 от дневния ред – Приемане на Отчет за дейността на 
Управителния съвет за 2020 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. 11 от Устава на сдружението, приема 
Отчета за дейността на Управителния съвет на МИГ Завет – Кубрат за 2020 г., 
неразделна част от настоящото решение. 
  2.3. По т. 3 от дневния ред – Приемане на Доклад за 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 3: На основание чл. 27, ал. 1, т. 13 и във връзка с чл. 55 от Устава на 
сдружението, приема Доклад за дейността на МИГ Завет – Кубрат за 2020 г., 
неразделна част от настоящото решение. 
 2.4. По т. 4 от дневния ред – Финансов отчет 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 4: На основание чл. 27, ал. 1, т. 13 и във връзка с чл. 55 от Устава на 
сдружението, приема Финансов отчет на МИГ Завет – Кубрат за 2020 г., неразделна 
част от настоящото решение. 

2.5. По т. 5 от дневния ред –Приемане на Годишен доклад за изпълнение на 
Стратегия за ВОМР 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. 11 от Устава на сдружението, приема 
Годишен доклад за изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат за 
2020 г., неразделна част от настоящото решение. 
 2.6. По т. 6 от дневния ред - Освобождаване от отговорност на членовете на 

УС за 2020 г.,  представителят на Община Завет в Общото събрание на СНЦ „МИГ 

Завет – Кубрат да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в защита на 

интересите на Община Завет. 

 2.7. По т. 7 от дневния ред – Приемане на Програма за осъществяване 

дейността на МИГ Завет – Кубрат за 2021 г., представителят на Община Завет в 

Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, да гласува «ЗА» следното решение:  

Решение 7: На основание чл. 27, ал. 1, т. 8 от Устава на сдружението, приема 
Програма за осъществяване дейността на МИГ Завет – Кубрат за 2021 г., неразделна 
част от настоящото решение. 

2.8. По т. 8 от дневния ред – Приемане на Бюджет на МИГ  Завет – Кубрат 
за 2021 г., представителят на Община Завет в Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет – 
Кубрат“, да гласува «ЗА» следното решение:  

Решение 8: На основание чл. 27, ал. 1, т. 9 от Устава на сдружението, приема 
Бюджета на МИГ  Завет – Кубрат за 2021 г., неразделна част от настоящото 
решение. 

2.9. По т. 9 от дневния ред – Освобождаване и избор на членове на УС и избор 
на председател на УС на МИГ Завет – Кубрат за мандат 2021 – 2026 г.,  



                                           
 

 
 
 

представителят на Община Завет в Общото събрание на СНЦ „МИГ Завет – 
Кубрат“, да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в защита на интересите на 
Община Завет. 

2.10 . По т. 10 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. Общински съвет гр, Завет дава изрично съгласие Община Завет да бъде 
избрана в Управителния съвет на сдружението, като дава мандат Община Завет да бъде 
представлявана в Управителния съвет от Халиме Добруджан. 
 

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, чрез Общински съвет гр. 
Завет. 
 

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

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


