ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 19 от 26.05.2021 година
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Актуализирано разпределение на променения бюджет към 31.03.2021г., 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 31.03.2021г.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват - 2 (двама) от проведеното поименно гласуване
прие следното
РЕШЕНИЕ № 182
Бюджетът на община Завет за 2021 година е приет с Решение № 157 от Протокол
№ 16 от 25.02.2021 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 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 кредити 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. С тези заповеди и с решенията на
Общински съвет – Завет са извършени актуализации по плана на приходната и
разходната част на бюджета на общината. С допълнително предоставените трансфери

на община Завет от Централния бюджет, във връзка със заповедите на кмета на
общината, и с решенията на Общински съвет – Завет са извършени актуализации по
плана на приходната и разходната част на бюджета на общината.
Към 31.03.2021г. планът на бюджета е актуализиран, както следва:
1. С Писмо ДПРС 1/10.02.2021г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за
1-во тримесечие на 2021 г. с 21 043.00 лв. по параграф §§ 31-28;
2. Трансфер от ЦИК за произвеждане на избори за народни представители през
2021 г. – 13 600,00 лв. по параграф §§ 61-01;
3. ФО-12/11.02.2021г. – Увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 458
лв. - Допълнителни трансфери за покриване на разходите за обслужването от
банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и
други постъпления чрез картови плащания по чл.1, ал. 1 от Закона за
ограничаване на плащанията в брой) по параграф §§ 31-18;
4. ФО-22/19.03.2021г. – увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 7 615
лв. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на
педагогическия персонал в системата на образованието за периода 01.01.2021г. –
30.06.2021г. по параграф §§ 31-11;
5. С Решение № 157 по Протокол № 16 от 25.02.2021г. на Общински съвет – Завет,
кмета на община Завет е упълномощен да извършва компенсирани промени за
различните видове разходи от дейност в дейност в рамките на една бюджетна
група, без да изменя общия размер в частта за държавни и местни дейности.
6. С Решение на ОбС – Завет 168/31.03.2021 г. е направена актуализация на 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 2021г.;
7. 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.
8. Корекции по прихода и разхода по бюджетите на второстепенните
разпоредители с бюджет са правени, съгласно постъпили от тях писма;

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 изложеното 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:
Приема актуализираният план на приходите за държавни дейности на община
Завет към 31.03.2021г., съгласно Приложение № 1;
2. Приема актуализираният план на разходите за държавни дейности на община Завет
към 31.03.2021г., съгласно Приложение № 2;
3. Приема актуализираният план на приходите за местни дейности на община Завет
към 31.03.2021г., съгласно Приложение № 3;
4. Приема актуализираният план на разходите за местни дейности на община Завет
към 31.03.2021г., съгласно Приложение № 4;
5. Приема актуализираният план на разходите за дофинансиране на община Завет
към 31.03.2021г., съгласно Приложение № 5;
6. Приема актуализираният план на приходите за оперативни програми на община
Завет към 31.03.2021г., съгласно Приложение № 6;
7. Приема актуализираният план на разходите за оперативни програми на община
Завет към 31.03.2021г., 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.
1.

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 № 19 от 26.05.2021 година
ПО ВТОРА ТОЧКА
Актуализиране бюджета 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”– 2 (двама), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 183
С Решение № 147 по Протокол № 15/28.01.2021г. на Общински съвет - Завет са
утвърдени формулите за финансиране на „делегирани бюджети“ в системата на
образованието в община Завет за бюджетната 2021 г.
С Решение № 157 по Протокол № 16/25.02.2021г. на Общински съвет - Завет е
приет бюджета на община Завет за 2021г., както и списък на всички второстепенни
разпоредители с бюджет и техните бюджети за 2021г.
Съгласно Решение № 147 по Протокол № 15/28.01.2021г. на Общински съвет –
Завет, кмета на общината назначава комисия, която да анализира всяко тримесечие
разходваните средства за храна в детските градини – местни дейности. Всяко
тримесечие, назначената комисия прави протокол за неизразходваните средства за
храна, които се възстановяват по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет.
Със Заповед № УД-02-09-137/09.04.2021 г. на кмета на общината бе назначена
комисия да анализира всяко тримесечие разходваните средства за храна на детските
градини.
След анализиране на разходваните средства за храна на детските градини към
31.03.2021 г. е съставен протокол от членовете на комисията, в който ясно се вижда
наличие на икономия (неизразходвани) разходи за хранителни продукти на детските
градини. Предвид това се налага актуализация на бюджетите на второстепенните
разпоредители с бюджет, т.е. детските градини в частта на местни дейности 311
„Детски градини“ и по-конкретно §§ 10-11 „Храна“. Средствата от икономията, които
са в размер на 21 402 лв. ще бъдат насочени по дейности в общинска администрация,
както следва: дейност 524 „Домашен социален патронаж“ по §§ 10-16 „Вода, горива и
енергия “ в размер на 10 402 лева и в дейност 604 „Осветление на улици и площади“ по
§§ 10-16 „Вода, горива и енергия “ в размер на 11 000 лева, съгласно Приложение № 1.
Ще се актуализират вътрешните трансферни взаимоотношенията между бюджети.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка
с чл. 124, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл.37, ал.2 и ал.5 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 по приходната и разходната част за 2021
г., съгласно Приложение № 1;
2.
Актуализира бюджетите по приходната и разходната част на второстепенните
разпоредители с бюджет – детски градини, съгласно Приложение № 1 и Приложение №
3– Протокол към Заповед № УД-02-09-205/25.04.2019 г.;
3.
Задължава Кмета на община Завет да отрази промените по бюджета на
общината, съответно по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет 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 № 19 от 26.05.2021 година
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците в Община Завет 2021-2022 година.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 1 (един), отсъстват – 0 (нула) от проведеното гласуване
прие следното
РЕШЕНИЕ № 184
Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците
от Община Завет е разработена в изпълнение на разпоредбата на чл. 197 от Закона за
предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г.) (ЗПУО) и
чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование (приета с ПМС № 286 от 04.11.2016
г.).
Общинската стратегия е изградена на основата на Анализ на потребностите от
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Завет по чл. 196, ал. 3
от ЗПУО и Областната стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в област Разград.
Стратегията включва и описание на предизвикателствата, направени въз основа
на изводите от общинския анализ, стратегическите и оперативни цели, необходимите
мерки и дейности в областта на подкрепата за реализиране на поставените цели.
Предвид гореизложеното и на основание чл.17, ал. 1, т. 3, чл.21, ал.1, т.12 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация и чл. 197 ал.1 от Закона за
предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г.) (ЗПУО) и чл. 5 от
Наредбата за приобщаващото образование (приета с ПСМ № 286 от 04.11.2016 г.),

Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Приема Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците от Община Завет разработена в изпълнение на разпоредбата на чл. 197 от
Закона за предучилищното и училищното образование .
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 № 19 от 26.05.2021 година
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Приемане на годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за
личностно развитие в Община Завет 2021 година.
Докл.: А.Велиев–Кмет на
Община
Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 1 (един), отсъстват – 0 (нула) от проведеното гласуване
прие следното
РЕШЕНИЕ № 185
След приемането на Областната стратегия, в изпълнение на чл. 197, ал. 1 и 2 от
ЗПУО, всяка община разработва общинска стратегия за личностно развитие на децата и
учениците за период от 2 години, която се приема от общинския съвет.
За изпълнение на общинската стратегия, ежегодно до 30 април, общинският
съвет, по предложение на кмета след съгласуване с Регионалното управление на
образованието, приема годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за
личностно развитие. Общинските стратегии и съгласуваните и приети годишни
общински планове се изпращат на Областния управител до 15 май.
Предвид гореизложеното и на основание чл.17, ал. 1, т. 3, чл.21, ал.1, т.12 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 197 ал.3 от
Закона за предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 79 от 13.10.2015
г.) (ЗПУО), Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:

1. Приема годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за
личностно развитие.
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 № 19 от 26.05.2021 година
ПО ПЕТА ТОЧКА
Отмяна на Решение № 179 по Протокол № 18 от 26.04.2021 г. на Общински
съвет - гр. Завет.
Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 186
С решение № 179 по Протокол № 18 от 26.04.2021 г. Общински съвет - гр. Завет
дава съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот –
публична общинска собственост с НТП „Овцеферма“, предоставен под управление на
директора на ПГЗ „Климент Тимирязев“. Преди приемането на посоченото решение от
директора на училището е изискано становище, за предоставяне на имота под наем.
Съгласно чл. 14, ал. 7 от ЗОС, 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 ал. 2 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.
Директорът на училището е депозирало становище в общинска администрация гр.
Завет с вх. № КО-03-05-139/27.04.2021 г., като е заявил, че отдаването на горепосочения
имот ще възпрепятства дейността на училището.
Това обстоятелство е мотивирало Областния управител на област Разград с писмо
вх. № УД-02-17-160/07.05.2021 г. да върне на Общинския съвет гр. Завет решение № 179
по Протокол № 18 от 26.04.2021 г. за ново обсъждане.
Съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, областният управител упражнява контрол за
законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено
друго. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския
съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. Оспорването спира
изпълнението на индивидуалните и на общите административни актове и действието на
подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго.
Предвид горепосоченото е необходимо Общинският съвет гр. Завет да обсъди
отново решението и да го отмени.
Съгласно чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общинският съвет може да отмени, да измени
или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 45, ал. 4 и 9 от
ЗМСМА, във връзка писмо с Вх. № КО-03-05-139/27.04.2021 г.на Директора на ПГЗ
„Климент Тимирязев“ и писмо с Вх. № УД-02-17-160/07.05.2021 г. на Областният
управител на Област Разград, Общинският съвет гр. Завет

РЕШИ:
1. Отменя Решение № 179 по Протокол № 18 от 26.04.2021 г. на Общински съвет
- гр. Завет.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и
Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
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 № 19 от 26.05.2021 година
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост при Община Завет за 2021 г.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 187
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 Решения № 151 по Протокол № 15/28.01.2021 г. и № 169 по
Протокол № 17/31.03.2021 г., Общинския съвет - гр. Завет прие Годишна програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за
2021 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 физически лица има подадени заявления за купуване на имоти –
общинска собственост, затова е необходимо неговото актуализиране.
Предвид на това предлагам да се направят следните допълнения в годишната
програма за 2021 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 2 нови точки от т.26 до т.27, както
следва:
№
по
ред
26.
27.

Описание на имота:
Празно дворно място с площ 1294 кв.м., с адрес с. Веселец, ул. „Хан
Аспарух“ № 2А
Празно дворно място с площ 1168 кв.м., с адрес с. Иван Шишманово, ул.
„Янтра“ № 1А

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. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост при община Завет за 2021 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 2 нови точки от т.26 до т.27, както
следва:
№
по
ред
26.
27.

Описание на имота:
Празно дворно място с площ 1294 кв.м., с адрес с. Веселец, ул. „Хан
Аспарух“ № 2А
Празно дворно място с площ 1168 кв.м., с адрес с. Иван Шишманово, ул.
„Янтра“ № 1А

2. Допълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост за 2021 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 – 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 № 19 от 26.05.2021 година
ПО СЕДМА ТОЧКА
Изменение на решение № 153 по Протокол № 14 от 16.12.2016 г. на
Общински съвет гр. Завет.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 1 (един), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 188
С решение № 153 по протокол № 14 от 16.12.2016 г. Общинският съвет гр. Завет
предостави на ПГЗ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ за срок от десет години безвъзмездно
за управление следните недвижими имоти:
1. Дворно място с площ 66 400 кв.м. ведно с построените в него долу-описани сгради
и съоръжения;
2. Сграда „Селскостопански техникум“ със ЗП 690 кв.м. построена 1963 г.;
3. Сграда Ремонтна работилница със ЗП 298 кв.м. построена 1963 г.;
4. Сграда навес със ЗП 480 кв.м. построена 1974 г.;
5. Сграда УР-ДВГ със ЗП 425 кв.м., построена 1974 г.;
6. Физкултурен салон със ЗП 516 кв.м. построена 1984 г.
7. Сграда „Комбинирана кравеферма и свинеферма“ със ЗП 285 кв.м. построена 1963
г.;
8. Сграда „Овцеферма“ със ЗП 451 кв.м. построена 1963 г.;
9. Сграда тоалетна със ЗП 42 кв.м. построена 1963 г.;
10. Сграда обор със ЗП 112 кв.м. построена 1963 г.;
11. Сграда гараж със ЗП 32 кв.м. построена 1974 г.;
12. Сграда склад със ЗП 137 кв.м. построена 1974 г.;
13. Учебна работилница със ЗП 558 кв.м. построена 1974 г.;
14. Сграда „Трафопост“ със ЗП 20 кв.м. построена 1983 г.;
15. Сграда „Свинеугояване“ със ЗП 740 кв.м. построена 1984 г.;
Гореописаните имоти се намират в кв. 70, УПИ II съгласно действащ ПУП на гр.
Завет, ул. „Освобождение“ № 7 и са публична общинска собственост.
Имотите са предоставени в управление на директора на училището с цел да се
осигури материално – техническа база за подпомогне учебния процес. След проведена
среща с директора се установи, че имотите посочени в точките от 7 до 15, не са необходими
на училището и неоправдано натоварват разходната част на бюджета на училището, поради
извършването на ремонтни дейности по сградите, които не се ползват за нуждите на
учебния процес.
Ето защо е необходимо да се измени решение № 153 по протокол № 14 от 16.12.2016
г. Общинският съвет гр. Завет, като под управление на директора на училището да останат
само тези имоти, посочени в неговото становище.

Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗОС имотите и вещите – общинска собственост, се
предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска
бюджетна издръжка.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Общинският съвет гр. Завет изменя свое решение № 153 по протокол № 14 от
16.12.2016 г., както следва:
1.1. Точка 1 се изменя така:
„1. Предоставя на ПГЗ „Климент Аркадиевич Тимирязев“ за срок от десет години
безвъзмездно за управление следния недвижим имот: дворно място с площ 66 400 кв.м.,
находящ се в кв. 70, УПИ II съгласно действащ ПУП на гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 7
- публична общинска собственост, заедно с построените в същото дворно място сграда
„Селскостопански техникум“ със ЗП 690 кв.м. построена 1963 г., сграда „Ремонтна
работилница“ със ЗП 298 кв.м. построена 1963 г., сграда „Навес“ със ЗП 480 кв.м.
построена 1974 г., сграда „УР-ДВГ“ със ЗП 425 кв.м., построена 1974 г.“ и сграда
„Физкултурен салон“ със ЗП 516 кв.м. построена 1984 г.
2. Имотите, за които нуждата от предоставянето им под управление е отпаднало,
съгласно становище на директора на ПГЗ „Климент Тимирязев“, да бъдат отнети по реда
на чл. 12, ал. 7 от Закона за общинската собственост със Заповед на кмета на община
Завет.
3. Възлага на кмета на община Завет изпълнението на настоящото решение.
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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 19 от 26.05.2021 година

ПО ОСМА ТОЧКА
Отдаване на маломерни имоти от ОПФ за стопанската 2021/2022 г.
Докл.: Арх. Д.Татар–Зам.-кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 189
Съгласно чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи „Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя маломерни
имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година
без търг или конкурс“. Маломерни имоти по смисъла на закона са поземлени имоти с
площ до 10 дка. Към настоящия момент общината разполага с маломерни имоти,
подробно описани в Приложение № 1 към предложението, които не са определени и не
са дадени под наем, а предоставянето под наем на тези имоти ще донесе допълнителни
финансови приходи на общината и ще допринесе за поддържането им в добро
земеделско и екологично състояние от една страна, а от друга страна ще удовлетвори
нуждите от земеделска земя на жители на общината.
Имотите са включени в Годишната програма за управление на общинската
собственост на Община Завет, приета с Решение № 151 по Протокол № 15 от 28.01.2021
година.
В решението си Общинският съвет следва да определи и цената на отдаването
под наем, като към настоящия момент размерът на средното годишно рентно плащане
за землищата в област Разград за стопанската 2020 – 2021 година, определен въз
основа на данни, предоставени от общинските служби по земеделие, за средната
стойност на рентните вноски, изчислена на база повече от половината договори,
вписани в съответната служба по вписванията и регистрирани в съответната
общинската служба по земеделие е както следва:
Таблица 1

06481
10714
30065
32192

51,00

32,00

Завет
Завет

Брестовене
Веселец
Завет
Иван
Шишманово
Острово
Прелез

Ниви
лв. на
дка.
59,00
69,00
57,00

54417
58147

48,00
67,00

Завет

Сушево

70384

53,00

№

Община

1
2
3

Завет
Завет
Завет

4

Завет

5
6
7

Землище

ЕКАТТЕ

Трайни
насаждения
лв. на дка.
41,00
45,00
35,00

Пасища,
мери
лв. на дка.
7,00
7,00
9,00

6,00
6,00
6,00

Лозя
лв. на
дка.
43,00
47,00
53,00

7,00

6,00

48,00

41,00
45,00

8,00
7,00

6,00
6,00

43,00
50,00

21,00

10,00

6,00

39,00

Ливади
лв. на дка.

Източник: „Областна дирекция земеделие“ – гр. Разград

Като се има предвид данните от Таблица №1, предлагам цената за наем на
имоти от ОПФ за 2021/2022 стопанска година да бъде както следва:
1. Ниви – с. Брестовене – 59,00 лв. на дка.; с. Веселец – 69,00 лв. на дка.; гр. Завет –
57,00 лв. на дка.; с. Иван Шишманово – 51,00 лв. на дка.; с. Острово – 48,00 лв. на
дка.; с. Прелез – 67,00 лв. на дка.; с. Сушево – 53,00 лв. на дка.
2. Лозя – с. Брестовене – 43,00 лв. на дка.; с. Веселец – 47,00 лв. на дка.; гр. Завет –
53,00 лв. на дка.; с. Иван Шишманово – 48,00 лв. на дка.; с. Прелез – 50,00 лв. на
дка.; с. Сушево – 39,00 лв. на дка.;
3. Трайни насаждения - с. Брестовене – 41,00 лв. на дка.; с. Веселец – 45,00 лв. на дка.;
гр. Завет – 35,00 лв. на дка.; с. Иван Шишманово – 32,00 лв. на дка.; с. Прелез – 45,00
лв. на дка.; с. Сушево – 21,00 лв. на дка.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 24а, ал. 7 и § 2б
от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Общинският съвет гр. Завет определя маломерни имоти – частна общинска
собственост за отдаване под наем, без търг или конкурс, за срок от една стопанска
година, подробно описани в Приложение № 1 – неразделна част от настоящото
решение.
2. Определя цените за отдаване на имотите по т. 1, както следва:
2.1. Ниви – с. Брестовене – 59,00 лв. на дка.; с. Веселец – 69,00 лв. на дка.; гр.
Завет – 57,00 лв. на дка.; с. Иван Шишманово – 51,00 лв. на дка.; с. Острово – 48,00 лв.
на дка.; с. Прелез – 67,00 лв. на дка.; с. Сушево – 53,00 лв. на дка.
2.2. Лозя – с. Брестовене – 43,00 лв. на дка.; с. Веселец – 47,00 лв. на дка.; гр.
Завет – 53,00 лв. на дка.; с. Иван Шишманово – 48,00 лв. на дка.; с. Прелез – 50,00 лв. на
дка.; с. Сушево – 39,00 лв. на дка.
2.3. Трайни насаждения - с. Брестовене – 41,00 лв. на дка.; с. Веселец – 45,00 лв.
на дка.; гр. Завет – 35,00 лв. на дка.; с. Иван Шишманово – 32,00 лв. на дка.; с. Прелез –
45,00 лв. на дка.; с. Сушево – 21,00 лв. на дка.
3. Упълномощава кмета на общината да сключи договорите за отдаване под
наем на общинските имоти за срок от една стопанска година, след представяне на
платежен документ за внесен наем.
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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 19 от 26.05.2021 година
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Предоставяне на еднократни парични помощи
Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС
Общинският съвет гр. Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 1 (един),
„Въздържали се”– 1 (един), отсъстват – 0 (нула) от проведеното гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 190
В деловодството на Общинска администрация Завет за периода от средата на месец
февруари 2021 г. до средата на месец май 2021 година са постъпили 41 заявления за
предоставяне на еднократна парична помощ. Болшинството от случаите се отнасят за
здравословни проблеми на заявителите или на техни близки. Всички молби са разгледани на
заседание на Постоянната комисия „Образование, култура, здравеопазване и социални
дейности, младежки дейности и спорт” при Общинския съвет, която след проверка, дали лицата
подали заявления за еднократни парични помощи отговарят на критериите и изискванията,
посочени в Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ на
граждани от Община Завет, предлага да се отпусне по чл. 6 от Правилника на 19 лица, по чл. 7
на 6 лица и по чл. 8 на 1 лице. Комисията прие следното СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне
еднократна парична помощ на 26 лица, подробно описани в настоящето предложение.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 2 от
Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от
Община Завет, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Да се отпуснат еднократни парични помощи на следните лица:
№

Имена и адрес на лицето

по

Помощта се отпуска
за:

Размер
на ЕПП
(в лв)

ред
1.

Атче Идириз, Завет

Лечение

50

2

Зейнеб Зейнула, Завет

Социални нужди

70

3

Сема Алексиева, Ив. Шишманово

Лечение

70

4

Алиме Топчи, Брестовене

Лечение

50

5

Георги Станчев, Завет

Лечение

80

6

Февзи Ахмедчиков, Брестовене

Лечение

100

7

Тахир Вели, Брестовене

Лечение

50

8

Нуртен Абтулова, Прелез

Лечение

100

9

Мелиха Мухаремова, Брестовене

Социални нужди

100

10

Ахмед Мехмед, Завет

Лечение

100

11

Емине Басри, Завет

Лечение

100

12

Мехмед Мехмед, Веселец

Лечение

50

13

Кадрие Алишева, Острово

Лечение

50

14

Айше Ахмед, Завет

Социални нужди

30

15

Мехмед Исмаил, Острово

Социални нужди

50

16

Хасан Коч, Острово

Социални нужди

50

17

Златка Исуф, Завет

Социални нужди

30

18

Наджие Ехлиман, Острово

Лечение

50

19

Турхан Джелил, Прелез

Пожар

200

20

Айше Исмаил, Брестовене

Лечение

100

21

Христо Емилов, Брестовене

Лечение

50

22

Галина Стойкова, Завет

Лечение

50

23

Гюлтен Дущубаклъ, Острово

Лечение

50

24

Севдин Ариф, Острово

Лечение

50

25

Рушуд Рашид, Острово

Лечение

50

26

Керим Тахир, Острово

Лечение

50

Всичко раздадени средства: 1780.00 лева
2. Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 122
“Общинска администрация”, параграф 4214 /обезщетения и помощи по решение на Общинския
съвет/.
3. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на Община Завет и Областния управител
на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. Завет.

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

