
                                           
 

          
 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

Протокол  № 23 от 29.11.2021 година 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

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 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

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

прие следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 218 

 

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. След анализиране приоритетите 

на община Завет и с цел прецизиране на някои обекти в разчета за капиталовите 

разходи за 2021г. е необходимо да се  актуализира бюджета в разходната му част по 

функции и дейности, както и разчета за финансиране на капиталовите разходи  на 

община Завет за 2021 година. През годината капиталовият списък на община Завет за 

2021г. е актуализиран, както следва: 

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. С Решение № 176 по Протокол № 18 от 26.04.2021 г. на Общински съвет – 

Завет, бе прието предложение, относно 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 в размер на 204 000 лева, т.е. това бяха 50,14% от разчетените за община Завет  



                                           
 

 

 

средства за целевата субсидия за капиталови разходи за 2021г., съгласно чл.50 от Закона 

за държавния бюджет на Република България за 2021г. С така приетото решение 

разчетените целеви средства за 2021г. от 406 900 лв. се актуализираха с 204 000 лв. и 

така целевият ресурс за капиталови разходи към 31.07.2021г. е 202 900 лв. Тази 

актуализация е в следствие на одобрено от Министерството на финансите искане на 

Община Завет с Писмо ФО-49 от 27.07.2021г.  

3. С Решение № 209 по Протокол № 22 от 08.09.2021 г. на Общински съвет 

– Завет, бе прието предложение относно 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 в размер на 121 500лева, т.е. това са 59,88% от уточненият план, който е 202 900 

лв. на средствата за целеви капиталови разходи за 2021г. Със средствата за текущ 

ремонт на общински пътища се предвижда да се ремонтират още допълнителни 

участъци от:  

- В с. Сушево - част от ул. „Рила“; част от ул. „Витоша“; част от ул. „Еделвайс“; 

- В с. Веселец - част от ул. „Шипка“; част от ул. „Генерал Столетов“; част от ул. 

„Юрий Гагарин“; 

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

Вазов“ ; ул. „Васил Левски“ (ОК 167, ОТ 562 и ОК 178); ул. „Мусала“; 

- В с. Острово - част от ул. „Чайка“; част от ул. „Янтра“; част от ул. „Бели Лом“; 

- В с. Брестовене – част от ул. „Вежен“;  

 

С Писмо ФО-70 от 04.10.2021г. на Министерството на финансите е одобрено 

искането за 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 в размер на 121 

500лева. 

 

Актуализация на бюджета и разчета за капиталови разходи за 2021г. е 

необходима, във връзка със следните намерения, както следва:  

1. Община Завет има сключен административен договор № BG06RDNP001-7.001-

0038-C01/14.05.2019 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен 

фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за изпълнение на проект „Реконструкция и рехабилитация на 

улици в населени места на община Завет“ окончателна стойност 1 091 569,26 лв. без 

ДДС и 1 309 883,11 лв. с ДДС. Безвъзмездната финансова помощ (БФП), която се 

предоставя за изпълнението на проекта включва финансиране за изпълнение на 

строително-монтажни работи (СМР), осъществяване на авторски надзор, упражняване 

на строителен надзор, както и разходи за проектиране и консултантски услуги по 

подготовка на заявление за кандидатстване и управление на проекта. Проекта се 

осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-

2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони . 

Обекта е в списъка на капиталовите разходи на община Завет за 2021 г. в дейност 606 „ 

Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ по §§ 51-00 „Основен ремонт“ с 

източник на финансиране „Други привлечени средства“, а именно Държавен фонд 

Земеделие (ДФЗ). 

 



                                           
 

 

 

Във връзка с разплащанията по договора, са налице недопустими 

разходи, които следва да се предвидят/поемат от общината и да се заложат в 

капиталовият списък към този обект. Недопустимите разходи са за:  

- Разходи за извършване на „Авторски надзор“ по проект "Реконструкция и 

рехабилитация на улици в населени места на община Завет" с изчислен размер на 

недопустимите разходи от 58,13 лева без ДДС или 69,76 лв. с ДДС, тъй като съгласно 

раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“, т. 2, буква „д“ от Условия за 

кандидатстване, разходите не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по 

т. 1, буква "а" от раздел 14.1 „Допустими разходи“, които са в размер на 1 028 

148,56 лева. (Реално изпълнено СМР). 

- Разходи по договор № 43 от 01.10.2019 г. с "Инвестиционно проектиране" ЕООД в 

размер на 13,84 лева без ДДС или 16,61 лв. с ДДС , които представляват недопустими 

за заявяване разходи за извършване на „Авторски надзор“, съгласно одобрения размер 

на разхода вписан в Приложение 1 към Анекс 04 от 18.02.2021 г. 

Общо недопустими разходи 86,37 лв. с ДДС, като една част 70,00 лв. ще се 

осигурят от надсъбрана такса технически услуги по параграф §§ 27-10 и ще се 

предоставят в отчетна група СЕС-РА по параграф §§ 62-02 „Предоставени трансфери за 

СЕС +/-“ в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ в 

отчетна група СЕС-РА по разходен параграф §§ 51-00 „Основен ремонт“ . Останалите 

16,00 лв. ще се планират в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 

мрежа“ в отчетна група Бюджет по разходен параграф §§ 51-00 „Основен ремонт“ в 

отчетна група „Бюджет“, които ще се осигурят от параграф § 10-15 в дейност 122 

„Общинска администрация“. 

2. В разчета за капиталови разходи за 2021г. е планирано закупуването на 

преносими компютри за нуждите на детска педагогическа стая, които са заложени в 

дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ по разходен параграф §§ 52-01 

„Придобиване на компютри и хардуер“ в размер на 1 200 лв. с източник на финансиране 

преходен остатък от 2020г. 

В деловодството на общинска администрация постъпи писмо/предложение от 

Областна дирекция на МВР гр. Разград, относно закупуването на компютърна 

конфигурация.  

Това налага да се актуализира само наименованието на горепосочения обект от 

„Закупуване на преносими компютри (лаптоп) за детска педагогическа стая“ на 

„Закупуване на компютърна конфигурация за детска педагогическа стая“ на стойност 1 

200 лв. с източник на финансиране преходен остатък от 2020г. 

 

3. За нуждите на община Завет е необходимо закупуването на следните активи с 

цел превантивни мерки при необходимост, финансирането на които ще се предвиди от 

дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия“ от разходни 

параграфи §§ 10-15 „материали“ и §§ 10-20 „разходи за външни услуги“ на обща 

стойност 19 820 лв. от преходен остатък за дейността, както следва: 

- Храсторез 8 бр. с единична стойност 1 880 лв. или общо 15 040 лв.; 

- Клонорез 2 бр. с единична стойност 1 590 лв. или общо 3 180 лв.; 

- Моторен трион 1 бр. с единична стойност 1 600 лв. или общо 1 600 лв.; 

 

 



                                           
 

 

Гореописаните активи ще се предвидят в капиталовият разчет за 2021г. 

по разходен параграф §§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и 

съоръжения“ в дейност 285 „Доброволни формирования за защита при бедствия“. 

4. Съгласно Решение № 209/08.09.2021г. на Общински съвет – Завет е актуализиран 

бюджета в приходната и разходната му част. Допусната е техническа грешка при 

актуализирането в разходната част на бюджета със сумата на преизпълнението на 

приходен параграф §§ 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“ в 

размер на 20 000 лв..  Средствата са грешно насочени в дейност 122 „Общинска 

администрация“ по разходен параграф §§ 10-20 „Външни услуги“, вместо в дейност 606 

„Изграждане ремонт и поддържане на уличната мрежа“ по разходен параграф §§ 10-30 

„Текущ ремонт“. Средствата ще се прехвърлят в дейност 606 „Изграждане ремонт и 

поддържане на уличната мрежа“ по разходен параграф §§ 10-30 „Текущ ремонт“, тъй 

като постъпленията от такъв вид приходи се използват за инвестиционни раходи. 

5. В отчетната информация към 31.10.2021г. постъпленията по § 40-00 

„Постъпления от продажба на нефинансови активи“ е налице преизпълнение, както 

следва: 

- §§ 40-40 постъпления от продажба земя – били 183 179 лв., към 31.10.2021г. 

преизпълнение с 16 000 лв., актуализация 199 179 лв. 

- §§ 40-24 постъпления от продажба на транспортни средства били 3 095 лв., към 

31.10.2021г. преизпълнение с 1 027 лв., актуализация 4 122 лв. 

Общо преизпълнението е в размер на 17 027 лв., които ще се предвидят/насочат 

за текущ ремонт на улици в населените места на територията на община Завет. Същите 

ще се планират в дейност 606 „Изграждане ремонт и поддържане на уличната мрежа“ 

по разходен параграф §§ 10-30 „Текущ ремонт“.  

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 

124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси и  чл.37, ал.1, ал.2 и ал.3 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 за 2021 г. по приходната и разходната част, 

съгласно Приложение № 1 и Приложение № 1.1.; 

2. Актуализира разчета за финансиране на капиталовите разходи  на община Завет за 

2021 година съгласно Приложение № 2; 

3. 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  № 23 от 29.11.2021 година 

 

ПО  ВТОРА  ТОЧКА 

Предоставяне на активи собственост на Община Завет, за управление и 

стопанисване на Общинско предприятие „Воден 2009“ гр. Завет. 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

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

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

гласуване прие следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 219 

 

В деловодството на община Завет постъпи писмо от директора на ОП „Воден-

2009“ гр. Завет с Вх. № УД-02-19-321/01.10.2021г. във връзка с потребност от 

предоставяне на допълнителни активи за извършването на необходими и неотложни 

дейности в предприятието, свързани с извършваната дейност „Чистота“, както следва:  

 

№ по 

ред 

Наименование Мярка Количество 

1. Моторен  телескопичен верижен трион  STIHL HT бр. 1 

2. Моторен  верижен трион STIHL MS 261 бр. 1 

3. Бензиномоторна самоходна косачка Cub Cadet LM3 

ER 535 “My Speed” 

бр. 1 

4. Храсторез STIHL FS 490 бр. 2 

5. Моторна пръскачка  STIHL SR 430 бр. 1 

6. Кастрачка/Клонорез STIHL HT 103 бр. 1 

7. Роторна косачка /с кардан / 165 бр. 1 

 

Община Завет разполага с поисканите активи, които е целесъобразно да се 

предоставят на ОП „Воден 2009“ гр. Завет за извършване на необходими и неотложни 

дейности в предприятието, свързани с извършваната от предприятието дейност 

„Чистота“, поради което предлагам горепосочените  активи собственост на Община 

Завет, с отчетна стойност 12 260 лв., да се предоставят на ОП „Воден 2009“ за 

стопанисване, ползване  и управление. 

  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 чл. 12, ал. 4 от 

Закона за общинската собственост и чл. 11, ал.3 и чл.чл. 15-18 от Наредба № 2 за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и чл. 12, ал.2 от 

Правилника за дейността на Общинско предприятие „Воден 2009” гр. Завет, 

Общинският съвет гр. Завет 

  

 



                                           
 

 

 

РЕШИ: 

 

 

    1. Общинският съвет – Завет дава съгласие за предоставяне на ОП „Воден 2009“ 

дълготрайни материални активи за стопанисване и управление, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование Мярка Количество Отчетна 

стойност в 

лв. 

1. Моторен  телескопичен верижен трион  

STIHL HT 

бр. 1 1 260 лв. 

2. Моторен  верижен трион STIHL MS 261 бр. 1 1 098 лв. 

3. Бензиномоторна самоходна косачка Cub 

Cadet LM3 ER 535 “My Speed” 

бр. 1 1 752 лв. 

4. Храсторез STIHL FS 490 бр. 2 3 500 лв. 

5. Моторна пръскачка  STIHL SR 430 бр. 1 1 010 лв. 

6. Кастрачка/Клонорез STIHL HT 103 бр. 1 1 240 лв. 

7. Роторна косачка /с кардан / 165 бр. 1 2 400 лв. 

Всичко 12 260 лв.   

 

         2. Възлага на Кмета на Община Завет да организира приемането и предаването на 

актива и вписването на новонастъпилите обстоятелства в счетоводните регистри на 

Община Завет и общинското предприятие. 

 

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

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

  Настоящото решение може да се оспори в 14-дневен срок 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  № 23 от 29.11.2021 година 

 

ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 

Актуализирано разпределение на променения бюджет към 30.09.2021г., 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 30.09.2021г. 

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  № 220 

 

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 30.09.2021г. 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. С Писмо ДПРС 2/09.04.2021г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 

2-ро тримесечие на 2021 г. с 13 467.00 лв. по параграф §§ 31-28; 

3. С Писмо ДПРС 3/15.07.2021г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 

3-то тримесечие на 2021 г. с 2 603.00 лв. по параграф §§ 31-28; 

4. Трансфер от ЦИК за произвеждане на избори за народни представители през 

2021 г. – 101 206,00 лв. по параграф §§ 61-01; 

5. 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; 

6. 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; 

7. ФО-25/19.04.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 190 

лв. за присъдена издръжка за 1-во тримесечие на 2021г.; 

8. ФО-28/22.04.2021г. - намаляват се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 207 729  

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 01.01.2021г; 

9. ФО-30/23.04.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 71 340 

лв. за работа с деца от уязвими групи в системата на образованието.; 

10. ФО-32/29.04.2021г. - намаляват се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 3 356  

лв. във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на 

делегираните от държавата дейности във функция „Здравеопазване“.; 

11. ФО-36/04.06.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 32 932 

лв. за закупуване на познавателни книжки, учебници и учебни помагала в 

системата на образованието.; 

12. ФО-38/14.06.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 250 

лв. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие 

на образованието; 

13. ФО-44/17.07.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 364 лв. 

за финансово осигуряване на дейности по национални програми „Оптимизиране 

на вътрешната структура на персонала“; 

14. ФО-49/27.07.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 204 000 

лв. по §§ 31-18 и се намаляват по §§ 31-13 -  Трансфери за други целеви разходи 

(трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи за 2021г. в 

трансфер за неотложни текущи ремонти - §§ 10-30); 

15. ФО-51/30.07.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ по §§ 31-

18  с 4 210 лв. за присъдена издръжка за 2-ро тримесечие на 2021г.; 

 



                                           
 

 

 

 

16. ФО-54/03.08.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ по §§ 31-

11 с 3 724 лв. за финансово осигуряване на дейности „Спорт за всички“; 

17. ФО-61/09.08.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ §§ 31-11 

с 1 808 лв. за финансово осигуряване общински детски градини за познавателни 

книжки“; 

18. ФО-62/13.08.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ по §§ 31-

11 с 240 лв. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за 

развитие на образованието; 

19. ФО-66/27.08.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 31 309 

лв. за финансово осигуряване на дейности по национални програми 

„Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“; 

20. 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. 

21. 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.; 

22. С Решение на ОбС – Завет № 176/26.04.2021 г. е направена актуализация на 

бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г.; 

23. С Решение на ОбС – Завет № 183/26.05.2021 г. е направена актуализация на 

бюджета на община Завет за 2021 г.; 

24. 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.; 

25. Със Заповед № УД-02-09-194/14.06.2021г. на кмета на общината е извършена 

промяна в някои разходни параграфи в държавни и местни дейности без да се 

изменя рамката на бюджета за 2021г.; 

 



                                           
 

 

 

26. Със Заповед № УД-02-09-332/17.09.2021г. на кмета на общината е извършена 

промяна в някои разходни параграфи в държавни и местни дейности без да се 

изменя рамката на бюджета за 2021г.; 

27. 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 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. Приема актуализираният план на приходите за държавни дейности на община 

Завет към 30.09.2021г., съгласно Приложение № 1; 

2. Приема актуализираният план на разходите за държавни дейности на община 

Завет към 30.09.2021г., съгласно Приложение № 2; 

3. Приема актуализираният план на приходите за местни дейности на община 

Завет към 30.09.2021г., съгласно Приложение № 3; 

4. Приема актуализираният план на разходите за местни дейности на община Завет 

към 30.09.2021г., съгласно Приложение № 4; 

5. Приема актуализираният план на разходите за дофинансиране  на община Завет 

към 30.09.2021г., съгласно Приложение № 5; 

6. Приема актуализираният план на приходите за оперативни програми на община 

Завет към 30.09.2021г., съгласно Приложение № 6; 

7. Приема актуализираният план на разходите за оперативни програми на община 

Завет към 30.09.2021г., 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. 

 

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  № 23 от 29.11.2021 година 

 

 

ПО  ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 

Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. – етап 

2 на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 

Община Завет. 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

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

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

гласуване прие следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 221 

 

Бюджетната процедура за 2022 г. стартира съгласно БЮ № 1/10.02.2021 г. – 

Указания за подготовка и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните 

разпоредители с бюджет за периода 2022-2024 г., съгласно т.2.1.3. от Решение № 64 на 

Министерския съвет от 22 януари 2021 г. за бюджетна процедура за 2022 г. и с 

последващо указание на Министерството на финансите БЮ № 5/04.10.2021 г., относно 

подготовката и представянето на проектобюджетите на пръвостепенните 

разпоредители с бюджет за 2022 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 

2023 г. и 2024 г., съгласно  т.2.2.3. от Решение № 64 на Министерския съвет от 22 

януари 2021 г. за бюджетна процедура за 2022 г.  

Съгласно Закона за публичните финанси (ЗПФ) и Наредба № 10 за условията и 

реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет 

(НУРСБПМДСТГСПИОБОЗ), Кметът на общината организира съставянето на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години. По тази причина 

е изготвено настощото предложение за проекта на бюджет за 2022 г. и за 

актуализираната бюджетна прогноза на общината за периода 2023-2024 г. етап 2 на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Завет.  

Предложението за бюджетна прогноза на общината за периода 2022-2024 г. е 

изготвено, съгласно критериите, посочени в ЗПФ и НУРСБПМДСТГСПИОБОЗ и е 

необходимо да бъде одобрено  от Общинския съвет на гр. Завет. 

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

връзка с чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл.83, ал. 1, т. 1-6 и ал. 2 от Закона за публичните 

финанси (ЗПФ), чл. 10, чл. 28, ал. 1, т. 1-6 , ал. 2,  ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 10 за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Завет, Общинският съвет гр. Завет  

 



                                           
 

 

РЕШИ: 

1. Одобрява проект на бюджет за 2022 г. и актуализираната бюджетна прогноза 

на Община Завет за периода 2023-2024 г. в частта на местни дейности, по показатели 

от единната бюджетна класификация, съгласно приложения ( програмен формат на 

Министерство на Финнансите): 

  Приложение № 8  - „Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“ на 

Община Завет; 

  Приложение № 1а – Прогноза на показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи за 2021-2022 г. (в лв.); Обяснителна записка към 

приложение № 1а; 

  Приложение № 6г – Прогноза за общинския дълг ( вкл. и намеренията за поемане 

на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2022-2024 г.на Община 

Завет;  

  Приложение № 8а – „Справка за разходите на общините във връзка с мерките за 

предотвратяване и разпространение на COVID-19”; 

  Приложение № 7г – Справка и формуляр за инвестиционни проекти. 

 

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  № 23 от 29.11.2021 година 

 

ПО  ПЕТА  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 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

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

гласуване прие следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 222 

 

 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 трето тримесечие на 2021 г. 

 

Отчетен период – 

IІI-то 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 510.00 лв 510.00 лв 

в т.ч. дневни 0.00 лв 0.00 лв 

Квартирни  510.00 лв Квартирни и пътни 510.00 лв 

 

 

 Предвид гореизложеното 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 трето 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  № 23 от 29.11.2021 година 

 

 

ПО  ШЕСТА  ТОЧКА 

Приемане Програма за намаляване на риска от   бедствия  в община          

Завет за периода 2021-2025 г. 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

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

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

прие следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 223 

 

 Програмата за намаляване на риска от бедствия е разработена в изпълнение на 

чл.6д, ал.1 и чл.65б, т.1 от Закон за защита при бедствия за изпълнение целите на  

Областната програма за намаляване на рисковете, определени в Общинския план за 

защита при бедствия. 

 С програмата се определят превантивните дейности за ефективна реакция по 

намаляване на индентифицираните съществени рискове от бедствия и недопускане 

възникване на нови такива, чрез реализация на приоритетните инвенстиции в областите 

на ефективно планиране и управление, аналитични оценки на риска и изпълнение на 

обекти, изискващи мерки за намаляване на риска от бедствия. 

Кмета на Общината организира разработването и внася за утвърждаване от 

Общински съвет, програма за намаляване на риска от  бедствия за периода 2021 -2025 г.  

Програмата за намаляване на риска от бедствия е пряко обвързана със 

заложените оперативни цели и дейности в Областната програма за намаляване на риска 

от бедствия. 

 Общинската програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021 – 

2025 г. представлява дългосрочна рамка за управление на риска от бедствия в община 

Завет, очертаваща  в обобщен вид насоките за действие.  

Въз основа на този дългосрочен стратегически документ ще бъдат разработи 

ежегодни планове с конкретни мерки и дейности, за изпълнение в краткосрочен план. 

 Програмата за намаляване на риска от бедствия на община Завет за периода 2021 

– 2025 г. е съгласуван с Областен управител на област Разград и Председател на 

Областния съвет за намаляване на риска от бедствия. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21,ал.1,т.12, ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) във връзка с чл.6д  и  

чл.65 б, т.1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), Общинският  съвет гр. Завет 

 



                                           
 

 

РЕШИ: 
 

1. Приема „ Програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021 –

2025 г.“   

 Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

управител на Област Разград в седем 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  № 23 от 29.11.2021 година 

 

ПО  СЕДМА  ТОЧКА 

Създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по 

пътищата.    

   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  № 224 

 

С Решение № 83 по Протокол № 8 от 20.05.2016 г. на Общински съвет гр. Завет, 

на основание §1а от допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата 

е определен състав на Общинска комисия по безопасност на движението при Община 

Завет.   

С § 30 от Преходни и заключителни разпоредби на Закон за изменение на Закона 

за  пътищата, обнародван в „Държавен вестник“ бр. 23 от 10.03.2021 г., в сила от 

19.03.2021 г. е отменен §1а от допълнителните разпоредби на Закона за движението по 

пътищата, като са въведени и нови разпоредби  в Закона за движение по пътищата, 

свързани със създаването на Общински комисии по безопасност на движението по 

пътищата. 

Съгласно чл. 167в. ал. 2-4 от ЗДвП, към кметовете на общини с население над 30 

000 жители се създават общински комисии по безопасност на движението по пътищата, 

а в тези под 30 000 души - с решение на съответния общински съвет, включително по 

мотивирано предложение на председателя на Държавна агенция „Безопасност на 

движението по пътищата". 

Общинските комисии по безопасност на движението по пътищата координират 

изпълнението на мерки за подобряване на безопасността на движението по пътищата в 

общината. Общинските комисии по безопасност на движението по пътищата извършват 

своята дейност съгласно правила, утвърдени от председателя на Държавна агенция 

„Безопасност на движението по пътищата". 

Предвид посочената разпоредба е необходимо да се приеме решение от 

Общински съвет гр. Завет за създаване на  Общинска комисия  по безопасност на 

движението по пътищата при Община Завет.  

Съгласно промените в Закона за движение по пътищата (ЗДвП), в сила от 

19.03.2021 г., с които се регламентират правомощията на председателя на Държавна 

агенция „Безопасност на движението по пътищата“ (ДАБДП), свързани с реализирането 

на държавната политика по БДП, и се вменяват задължения на кметовете на общини по 

организиране, координация и контрол на мерките по БДП на общинско ниво. Нивото на 

безопасността на движението по пътищата е отражение на знанията, уменията, 

културата и дисциплината на участниците в движението. Големият ръст на  



                                           
 

 

 

 

пътнотранспортните произшествия и на жертвите при тях се дължи на редица 

пропуски и недостатъци в пътната инфраструктура, недостатъчния контрол по пътната 

мрежа, техническото състояние на автомобила, на пътните условия, също така и с 

организацията на после-аварийните действия и специализираната медицинска помощ. 

Въпреки наличието на все по-голям брой автомобили и все по-интензивно движение, 

голяма част от тежките пътнотранспортни произшествия, могат да бъдат 

предотвратени, а последствията от тях ограничени. С тази цел създаването на ОКБДП 

при Община Завет е целесъобразно и нужно. 

Поименния състав на Комисията се определя от Кмета на общината със заповед. 

Общинските комисии по безопасност на движението по пътищата извършват 

своята дейност съгласно правила, утвърдени от председателя на Държавна агенция 

„Безопасност на движението по пътищата" Такива правила са утвърдени със Заповед № 

3-43/31.08.2021 г. от Председателя на ДАБДП.  

Съгласно чл. 4, ал. 1 от утвърдените правила за дейността и организацията на 

работа на общинските комисии по безопасност на движението по пътищата, в състава 

на ОКБДП се включва член на Общинския съвет - председател на комисия в 

направление, чиято дейност е свързана с безопасност на движението по пътищата. 

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. 167в, ал. 2 и ал.4 от Закона 

за движение по пътищата, § 30 от § 30 от преходни и заключителни разпоредби на Закон 

за изменение на Закона за  пътищата, обнародван в „Държавен вестник“ бр. 23 от 

10.03.2021 г., в сила от 19.03.2021 г., чл. 4, ал. 1, т. 3 от Правила за дейността и 

организацията на работа на общинските комисии по безопасност на движението по 

пътищата, утвърдени със Заповед № 3-43/31.08.2021 г. от Председателя на ДАБДП,  

Общинският съвет гр. Завет   

 

РЕШИ: 

1. Отменя Решение № 83 по Протокол № 8 от 20.05.2016 г. на Общински съвет 

гр. Завет. 

2. Създава към кмета на община Завет Общинска комисия по безопасност на 

движението при Община Завет.  

3. Определя  член на Общинския съвет, който е председател на комисия в 

направление, чиято дейност е свързана с безопасност на движението по пътищата при 

Общински съвет гр. Завет – Селиман Илмаз Вели. 

 

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

управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.  

Настоящото решение може да се оспорва 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  № 23 от 29.11.2021 година 

 

 

ПО  ОСМА  ТОЧКА 

 Приемане на Програма на Община Завет за изпълнение на Националната 

програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Република България и План за действие на общината.  

  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

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

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

прие следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 225 

 

С Решение № 136 от 14.03.2019г. на Министерски съвет бе приета Национална 

програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Република България. В държавен вестник бр. 11/09.02.2021г. бе обнародвана Наредба 

№ 4 от 01.02.2021г. за прилагане на националната програма. Съгласно чл. 40, ал. 3 от 

Закона за защита на животните, общинският съвет приема общинска програма за 

изпълнение на националната програма и план за действие, които трябва да отговарят на 

изискванията на Наредба № 4 от 01.02.2021г., както и да бъдат изпълнени процедурите 

по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.  

Разработването и приемането на Програма на Община Завет за изпълнение на 

Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Република България и план за действие на общината се налага поради 

това, че проблемът с популацията на скитащите и безстопанствени кучета е сериозен за 

обществото. В съответствие с разпоредбите на Закона за защита на животните и 

Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Република България е вменено общините да разработват и прилагат 

Общински програми за овладяване на популацията на безстопанствените кучета. 

Програма на Община Завет за изпълнение на Националната програма за овладяване на 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и 

план за действие на общината са изготвени в изпълнение на чл. 40, ал. 3 от Закона за 

защита на животните (ЗЗЖ) и разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската 

дейност (ЗВМД), както и изискванията, поставени на Република България и останалите 

страни-членки на Европейския съюз, по отношение на грижата и хуманното отношение 

към животните.  

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните, Общинският съвет гр. Завет   

 

РЕШИ: 

 

 



                                           
 

 

 

 

1. Общинския съвет – Завет приема Програма на Община Завет за 

изпълнение на Националната програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Република България и План за действие на 

общината. 

2. В изпълнение на чл. 40, ал. 4 от Закона за защита на животните възлага на 

Кмета на Община Завет да организира изпълнението на програмата и плана и ежегодно 

до 1 март да внася отчет за изпълнението на програмата до изпълнителния директор на 

Българската агенция по безопасност на храните. 

3. Приетата Програма на Община Завет за изпълнение на Националната 

програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 

Република България и План за действие на общината да бъде публикувана на интернет 

страницата на Община Завет. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и 

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

 

             Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 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  № 23 от 29.11.2021 година 

 

 

ПО  ДЕВЕТА ТОЧКА 

 Одобряване на доклад за последваща оценка на изпълнението на  общински 

план за развитие  на община Завет за периода 2014-2020 г.    

  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

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

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

прие следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 226 

 

Съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗРР, за изпълнението на ОПР се извършва последваща 

оценка на въздействието, не по-късно от една година след изтичането на периода на 

тяхното действие.  

Последващата оценка включва: 

1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

2. оценка на общото въздействие; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и 

местно развитие. 

В периода 2014-2020, средносрочните цели и приоритети за развитие на 

общините се определяха в Общинските планове за развитие (ОПР), като понастоящем 

те са заменени от Плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО). 

ОПР e документ за стратегическо планиране на устойчивото интегрирано местно 

развитие, който е разработен в съответствие с предвижданията на Областната стратегия 

за развитие, при отчитане на специфичните характеристики и потенциала на общината. 

ОПР се разработваха за 7-годишен период на действие, който съвпада с този на 

Областната стратегия за развитие. 

Съгласно чл.42, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

раз-витие (отм.) във връзка с § 37 от Преходните и Заключителните разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие (ЗРР) /обн. - ДВ, 

бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г., кметът на общината внася за обсъждане и 

одобряване от общинс-кия съвет доклади за резултатите от междинната и последващата 

оценка на изпълнението на общинския план за развитие. Докладите се публикуват на 

страницата на общината в интер-нет и на портала за обществени консултации на 

Министерския съвет. 

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 

чл.42, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (отм.) 

във връзка с § 37 от Преходните и Заключителните разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие (ЗРР) /обн. - ДВ, бр. 21 от 

2020 г., в сила от 13.03.2020 г., Общинският съвет гр. Завет   



                                           
 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Одобрява доклад за последваща оценка на изпълнението на  общински план за 

развитие  на община Завет за периода 2014-2020 г., 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  № 23 от 29.11.2021 година 

 

 

ПО  ДЕСЕТА  ТОЧКА 

Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на Кмета 

на Община Завет  

Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС   
 

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

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

 

РЕШЕНИЕ  № 227 

 

Във връзка с извършената оценка на изпълнението за постигнати резултати на 

служителите в общинска администрация Завет за периода VІI - IX месец на 2021 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  № 23 от 29.11.2021 година 

 

 

ПО  ЕДИНАДЕСЕТА  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 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 228 

 

 Във връзка с извършената оценка на изпълнението за постигнати резултати на 

служителите в общинска администрация Завет за периода VІI - IX месец на 2021 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 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  № 23 от 29.11.2021 година 

 

 

ПО  ДВАНАДЕСЕТА  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 с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

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

гласуване прие следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 229 

 

  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., № 169 по 

Протокол № 17/31.03.2021 г., № 187 по Протокол № 19/26.05.2021 г., № 193 по 

Протокол № 20/23.06.2021 г., и  № 215 по Протокол № 22/08.09.2021 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 и юридически лица има подадени заявления за 

купуване и наемане 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 „А. Имоти, които община Завет има намерение да предостави под 

наем” 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 добавя  нова точка 22, както следва: 
 

№ по 

ред 

                 Описание на имота: 

22. 
Идеална част 32,54/45,89 кв.м. от сграда „Старо кметство“, с адрес с. Иван Шишманово, ул. „Христо 

Ботев“ № 7 

 

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 18 нови точки от т.31 

до т.48, както следва: 
 

 

 Предвид гореизложеното 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 „А. Имоти, които община Завет има намерение да предостави под 

наем” 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 добавя  нова точка 22, както следва: 
 

№ по 

ред 

                 Описание на имота: 

22. 
Идеална част 32,54/45,89 кв.м. от сграда „Старо кметство“, с адрес с. Иван Шишманово, ул. „Христо 

Ботев“ № 7 

 

       1.2. 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 18 нови точки от т.31 до т.48, както 

следва: 

 
 

 

№ по 

ред 

                 Описание на имота: 

31. Празно дворно място с площ 1327 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Струма“ № 22 

32. Празно дворно място с площ 1233 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 23 

33. Празно дворно място с площ 1095 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 21 

34. Празно дворно място с площ 1261 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 19 

35. Празно дворно място с площ 610 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 17 

36. Празно дворно място с площ 651 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 15 

37. Празно дворно място с площ 1205 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 13 

38. Празно дворно място с площ 1314 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 11 

39. Празно дворно място с площ 1311 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Струма“ № 12 

40. Празно дворно място с площ 1234 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Струма“ № 14 

41. Празно дворно място с площ 1368 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Струма“ № 16 

42. Празно дворно място с площ 1402 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Струма“ № 18 

43. Празно дворно място с площ 1301 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Струма“ № 20 

44. Празно дворно място с площ 1620 кв.м., с адрес с. Прелез, ул. „Баба Тонка“ № 4 

45. Празно дворно място с площ 1770 кв.м., с адрес с. Прелез, ул. „Баба Тонка“ № 6 

46. Идеална част от дворно място с площ 18/762 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Хан Аспарух“ № 3 

47. Идеална част от дворно място с площ 5/965 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Страхил Войвода“ № 30 

48. Идеална част от дворно място с площ 40/1020 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Хан Кубрат“ № 3 



                                           
 

 

       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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ по 

ред 

                 Описание на имота: 

31. Празно дворно място с площ 1327 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Струма“ № 22 

32. Празно дворно място с площ 1233 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 23 

33. Празно дворно място с площ 1095 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 21 

34. Празно дворно място с площ 1261 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 19 

35. Празно дворно място с площ 610 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 17 

36. Празно дворно място с площ 651 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 15 

37. Празно дворно място с площ 1205 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 13 

38. Празно дворно място с площ 1314 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 11 

39. Празно дворно място с площ 1311 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Струма“ № 12 

40. Празно дворно място с площ 1234 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Струма“ № 14 

41. Празно дворно място с площ 1368 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Струма“ № 16 

42. Празно дворно място с площ 1402 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Струма“ № 18 

43. Празно дворно място с площ 1301 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Струма“ № 20 

44. Празно дворно място с площ 1620 кв.м., с адрес с. Прелез, ул. „Баба Тонка“ № 4 

45. Празно дворно място с площ 1770 кв.м., с адрес с. Прелез, ул. „Баба Тонка“ № 6 

46. Идеална част от дворно място с площ 18/762 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Хан Аспарух“ № 3 

47. Идеална част от дворно място с площ 5/965 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Страхил Войвода“ № 30 

48. Идеална част от дворно място с площ 40/1020 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Хан Кубрат“ № 3 



                                           
 

     

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

      Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

Протокол  № 23 от 29.11.2021 година 

 

 

ПО  ТРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 

 Приемане на решение за промяна Начина на трайно ползване на поземлен 

имот - частна общинска собственост, обявяването му за публична общинска 

собственост и промяна на кадастралните граници на имоти в гр. Завет.  

  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  № 230 

 

Община Завет е собственик на имот с идентификатор 30065.29.431 (стар № 

000431), който е частна общинска собственост и представлява рибарник с площ по 

документ за собственост 5,242 дка, по кадастър 5,533 дка. Имотът  се намира в гр. 

Завет, за същия има съставен акт № 714/19.06.2017 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 

30065.29.431 (стар № 000431)  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 30065.29.431 (стар № 000431), 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 

30065.29.431 (стар № 000431) 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 30065.29.431 (стар № 

000431) 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 30065.29.431 (стар № 000431), 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 30065.29.431 (стар № 

000431), 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.  

 От страна на служителите на Държавно предприятие „Управление и 

стопанисване на язовири" е обърнато внимание за допуснатите явни фактически 

грешки при земеразделянето, в резултат на което кадастралните граници на имот с 

идентификатор 30065.29.431 (стар № 000431) не отговарят на реалното му състояние. 

За отстраняването им е необходимо Община Завет да възложи  геодезическото 

заснемане и изменение на кадастралните граници на имоти – общинска собственост. 

 Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 3, ал.3, 6 и 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър, 

кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние, като 

се изменят при установяване на:  

1. изменения в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизането в сила 

на кадастралната карта и кадастралните регистри;  

2. непълноти или грешки;  

3. явна фактическа грешка.  

 



                                           
 

 

 

 

(3) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват по 

заявление от собственик, друго лице, когато това е предвидено в закон, или въз основа 

на служебно постъпила информация от ведомство или община.  

(6) За извършване на измененията в кадастралната карта се изработва проект в 

цифров вид във формата по чл. 12, т. 5, в който новообразуваните имоти са 

индивидуализирани с граници и идентификатор. Проектът се изработва от 

правоспособно лице по кадастър. Изработеният проект се подава в цифров вид по 

електронен път.  

(7) При промяна на граници на поземлени имоти и сгради, при създаване на нови 

обекти на кадастъра, при допълване на непълноти или поправяне на грешки, както и 
при отстраняване на явна фактическа грешка в кадастралната карта проектът по ал. 5 

съдържа и данни от геодезически измервания. 

За отстраняване на явните фактически грешки се налага да се променят границите 

на поземлените имоти с идентификатори 30065.29.431, 30065.29.13, 30065.29.12, 

30065.29.263, 30065.29.11, 30065.29.254, 30065.29.15, 30065.29.262, 30065.29.10, 

30065.29.8, 30065.29.266, 30065.29.9, 30065.29.261 в землището на гр. Завет – 

собственост на община Завет, като в резултат на променените граници площта на имот 

с идентификатор 30065.29.431 (стар № 000431), ще се увеличи и ще бъде образуван нов 

поземлен имот с НТП: Дамба /язовирна стена/ - публична общинска собственост.  

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 промяна на кадастралните граници на имоти – собственост на Община 

Завет.  

Предвид изложеното и на основание чл. 17, ал. 1 , т. 1, чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 19, 

ал. 1, т. 4, буква „в“ , 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, чл. 51, ал. 1и 3, чл. 53б, ал. 

1-3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, §1, т.24 от 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.), Общинският съвет гр. Завет   

 

РЕШИ: 

 

1. Общинския съвет гр. Завет дава съгласие за промяна на начина на трайно 

ползване (НТП) на имот с идентификатор 30065.29.431 (стар № 000431), частна 

общинска собственост  с площ по документ за собственост 5,242 дка, по кадастър 5,533 

дка, находящ се в гр. Завет, община Завет, област Разград, съгласно Акт № 

714/19.06.2017 г. за частна общинска собственост, от НТП „Рибарник“ в НТП „Язовир“. 

2. Общинския съвет гр. Завет обявява имот с идентификатор 30065.29.431 (стар № 

000431), с площ по документ за собственост 5,242 дка, по кадастър 5,533 дка, находящ 

се  гр. Завет, община Завет, област Разград за публична общинска собственост. 

3. Общински съвет – гр. Завет дава съгласие за изменение на кадастралните 

граници на поземлени имоти с идентификатори 30065.29.431, 30065.29.13, 30065.29.12, 

30065.29.263, 30065.29.11, 30065.29.254, 30065.29.15, 30065.29.262, 30065.29.10,  



                                           
 

 

 

 

30065.29.8, 30065.29.266, 30065.29.9, 30065.29.261 в землището на гр. Завет – 

собственост на Община Завет. 

4. Възлага на кмета на община Завет да предприеме всички необходими действия 

за изпълнение на настоящото решение, включително да подаде искане за изменение на 

кадастралните граници до Агенцията по геодезия, картография и кадастър, както и да 

състави актове за общинска собственост за новообразуваните имоти. 

5. Отменя т.1 от приложение № 1 към Решение № 368 по протокол № 33 от 

29.08.2018 г. на Общински съвет гр. Завет. 

6. 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  № 23 от 29.11.2021 година 

 

 

ПО  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 

Отдаване на част от недвижим имот – частна общинска собственост в с. 

Иван Шишманово на „Български пощи“ ЕАД, 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  № 231 

 

      В общинска администрация Завет постъпи заявление от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” 

ЕАД с молба за наемане и сключване на нов договор, поради което възниква 

необходимостта от вземане на решение от страна на Общински съвет – Завет за 

отдаване под наем на имот общинска собственост. 

 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД е основен пощенски оператор, който чрез мрежата 

си от пощенски станции на територията на цялата страна предоставя на своите клиенти 

богато разнообразие от пощенски и търговски услуги. Тези услуги се ползват и от 

жителите на Община Завет, чрез пощенските станции на територията й. Дружеството е 

наемател на помещение с обща площ 32,54 кв.м., представляващ част от имот – частна 

общинска собственост, находящ се в с. Иван Шишманово /в сградата на Старото 

кметство/, за имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 168/02.11.2012 

г., вписан в Служба по вписванията – Исперих. Имота е включен в Годишната програма 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. Договорът за 

наем, ще изтече на 24.02.2022 г. 

      Съгласно чл. 24 от Закона на пощенските услуги (ЗПУ), универсалната пощенска 

услуга се предоставя от пощенски оператор, на когото със закона е възложено 

задължение за извършването на тази услуга на територията на цялата страна чрез 

организирана и управлявана от него пощенска мрежа. По силата на § 70. от ПЗР на 

Закона за изменение и допълнение на ЗПУ (Държавен вестник, бр.102 от 2010 г., в сила 

от 30.12.2010 г.) пощенският оператор, на когото съгласно чл. 24 се възлага задължение 

за извършване на универсалната пощенска услуга, е търговското дружество „Български 

пощи" - ЕАД, за срок 15 години, считано от деня на обнародването на този закон в 

„Държавен вестник", т.е. до 30.12.2025 г. 

       В чл. 30 от Законът за пощенските услуги е предвидено, че държавата или 

общините могат да продават или да предоставят за ползване на пощенския оператор 

по чл. 24 за извършване на универсалната пощенска услуга без търг или конкурс 

недвижими имоти, които са държавна или общинска частна собственост.  

      Редът за отдаване на имоти частна общинска собственост е описан в чл.14 ал.1, 

ал.2 и ал.3 от ЗОС: 

javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB24');
javascript:%20Navigate('%D1%87%D0%BB24');


                                           
 

      

 

 

 Чл. 14. (1) Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, 

които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица 

на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица.  

      (2) 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.  

      (3) Срокът за отдаване под наем на имотите по ал. 1 се определя от общинския 

съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2 и не може да бъде по-дълъг от 10 години. 

      Видно от горното законодателят е определил по-облекчен режим за отдаване на 

имоти частна общинска собственост за нуждите на търговското дружество „Български 

пощи" – ЕАД. 

       Както се посочи по – горе „Български пощи" – ЕАД е наемател на въпросния 

имот, който се ползва от наемателя за предоставяне на пощенски услуги по силата на 

наемния договор, който ще изтече на 24.02.2022 г.  

       Имотът, който е предмет на настоящото решение не се използва от общинската 

администрация и кметство Иван Шишманово, предвид на това същия може да бъде 

предоставен под наем на „Български пощи" – ЕАД по реда на чл. 30 ЗПУ и ЗОС. 

      Месечната наемна цена за на имота, включваща няколко помещения са с площ 

32,54 кв.м. се определя съгласно приложение № 1 към Наредба № 2 на Общински съвет 

– Завет, където е определено, че месечен наем на 1 кв.м. е равен на 3,02 лв., умножено с 

площта на исканите помещения се получава сумата 98,27 лв. наем на месец без ДДС 

или 117,92 лв. с ДДС.      

      Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА при отдаване под наем, под 

аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на 

територията на съответното населено място извън територията на общинския център, 

извън случаите на приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет 

определя:  

1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински 

нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и 

текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на 

съответното населено място;  

2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго 

общинско имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски 

земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти 

от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно 

значение в съответното населено място. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.52, ал.5, т.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.1, ал.2 и ал.3 

от Закона за общинската собственост във връзка с чл.24 и чл.30 от Закона за 

пощенските услуги, чл.27, ал.1 и т.13 от Приложение № 1 от Наредба № 2 на 

Общинския съвет - гр. Завет за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общинският съвет гр. Завет  
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   РЕШИ: 

     

 

  1. Общински съвет – гр. Завет възлага на кмета на община Завет да сключи нов 

договор за наем за помещения с обща площ 32,54 кв.м. находящи се на едноетажна 

полумасивна  сграда „Старо кметство“, с адрес с. Иван Шишманово, ул. „Христо 

Ботев“ № 7, с търговското дружество „Български пощи" – ЕАД за срок от 5 години при 

цена 117,92 лв. с ДДС месечен наем, след изтичане на предходния договор.   

 2. Определя 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско 

имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски 

територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, 

общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 

с. Иван Шишманово, Община Завет.   

 3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 

Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, 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  № 23 от 29.11.2021 година 

 

 

ПО  ПЕТНАДЕСЕТА  ТОЧКА 

Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост в с. 

Прелез.     

    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  № 232 

 

В общинска администрация гр. Завет е постъпило заявление от страна на 

физическо лице за закупуване на недвижими имоти, находящи се в строителните 

граници на с. Прелез, както следва:  

      - Празно дворно място с площ 1620 кв.м., с адрес ул. „Баба Тонка“ № 4, 

собственост на Община Завет съгласно АЧОС № 629/16.04.2003 г., вписан в Служба по 

вписванията; 

- Празно дворно място с площ 1770 кв.м., с адрес ул. „Баба Тонка“ № 6, 

собственост на Община Завет съгласно АЧОС № 630/16.04.2003 г., вписан в Служба по 

вписванията. 

      Имотите са включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2021 г., приета от Общински съвет Завет, с която са 

определени общинските имоти, които Община Завет има намерение да продаде през 

2021 г.  

В Закона за общинската собственост и Наредба № 2 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет гр. Завет е 

определен редът за продажба на имоти – частна общинска собственост. В случаите на 

сделки по разпореждане, кметът на общината възлага на оценител на недвижими имоти 

изготвянето на оценка на общинското имущество, предмет на търга или конкурса. 

Оценките се одобряват от Общинския съвет при вземане на решение за разпоредителна 

сделка. 

За недвижимия имот - празно дворно място с площ 1620 кв.м., находящ се в с. 

Прелез, кв. 2 УПИ V - 15, съгласно действащия ПУП на с. Прелез, одобрен със заповед 

№ 109/03.08.1992 год. на кмета на община Завет, ул. „Баба Тонка“ № 4, е изготвена 

данъчна оценка по чл. 264 от ДОПК и пазарна оценка от лицензиран оценител, както 

следва: 

Данъчна оценка на имота: 3 071,50 лв. 

Пазарна оценка на имота:  4 050,00 лв.  

За недвижимия имот - празно дворно място с площ 1770 кв.м., находящ се в с. 

Прелез, кв. 2 УПИ VI - 14, съгласно действащия ПУП на с. Прелез, одобрен със заповед 

№ 109/03.08.1992 год. на кмета на община Завет, ул. „Баба Тонка“ № 6, е изготвена 



                                           
 

данъчна оценка по чл. 264 от ДОПК и пазарна оценка от лицензиран 

оценител, както следва: 

 

Данъчна оценка на имота: 3 355,90 лв. 

Пазарна оценка на имота:  4 425,00 лв.  

С продажбата на имотите ще се реализира годишната програма, както и ще 

постъпят и допълнителни приходи в общинския бюджет, от една страна, а от друга ще 

бъде удовлетворен желанието на заявителя - жител на Община Завет. 

Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА при отдаване под наем, под 

аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на 

територията на съответното населено място извън територията на общинския център, 

извън случаите на приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет 

определя:  

1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински 

нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и 

текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на 

съответното населено място;  

2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго 

общинско имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски 

земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти 

от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно 

значение в съответното населено място. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 

2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37, ал. 1 и ал. 4, чл. 38, ал. 1 от 

Наредба № 2 на Общинския съвет - гр. Завет за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр. Завет  

     РЕШИ: 

1. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими 

имоти в с. Прелез  – частна общинска собственост, както следва: 

     1.1. Празно дворно място с площ 1620 кв.м., находящ се в с. Прелез, кв. 2 УПИ V 

- 15, съгласно действащия ПУП на с. Прелез, одобрен със заповед № 109/03.08.1992 

год. на кмета на община Завет, ул. „Баба Тонка“ № 4. За имота има съставен АЧОС № 

629/16.04.2003 г.    

Данъчна оценка на имота: 3 071,50 лв. 

Пазарна оценка на имота:  4 050,00 лв.  

     Определя начална тръжна цена: 4 050,00 лв.  

     1.2. Празно дворно място с площ 1770 кв.м., находящ се в с. Прелез, кв. 2 УПИ 

VI - 14, съгласно действащия ПУП на с. Прелез, одобрен със заповед № 109/03.08.1992 

год. на кмета на община Завет, ул. „Баба Тонка“ № 6. За имота има съставен АЧОС № 

630/16.04.2003 г.   

Данъчна оценка на имота: 3 355,90 лв. 

      Пазарна оценка на имота:  4 425,00 лв. 

     Определя начална тръжна цена: 4 425,00 лв.  

2. Приема изготвените пазарни оценки на оценител на недвижими имоти по т.1. 

 3. Определя стъпка за наддаване за имотите, описани в т.1 – 5 % от началната 

тръжна цена. 

 



                                           
 

 

 

 

 4. Определя депозит за участие в публичния търг за имотите, описани в т.1 – 50 

% от началната тръжна цена. 

 5. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 

продажба на горепосочените имоти по законоустановения ред.   

 6. Не се допускат до участие в търга лица, които по отношение на общината са 

неизправни длъжници – имат неизплатени наеми, неиздължени данъци и такси. 

 7. Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имотите да се 

използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на 

социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Прелез, Община Завет.  

 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  № 23 от 29.11.2021 година 

 

 

ПО  ШЕСТНАДЕСЕТА  ТОЧКА 

Прекратяване на съсобственост между юридическо лице и община Завет.

  

   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

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

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

гласуване прие следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 233 

 

 Постъпило е заявление от Пламен Петров – управител на фирма „Агрорай 

Петров“ ЕООД, с адрес на управление гр. Разград с искане за прекратяване на 

съсобственост върху два недвижими имота, находящи се в град Завет, община Завет. 

Заявителят има интерес за купуване на следните имоти: 

- Урегулиран поземлен имот с площ 943 кв.м. с адрес гр. Завет, кв. 77, УПИ 

XIV – 1119, ул. „Лудогорие“ № 16Б, като заявителят е собственик на 768/943 идеална 

част от имота, съгласно нотариален акт № 153, том III, дело № 326 от 2019 год. 

Община Завет е собственик на 175/943 идеална част от имота, съгласно АЧОС № 

1094/18.11.2021 г., като данъчната оценка на  общинската част от имота е 988,50 лева, 

изготвена е пазарна оценка на имота, като същия е оценен на 1137,50 лева; 

- Урегулиран поземлен имот с площ 1014 кв.м. с адрес гр. Завет, кв. 77, УПИ 

XIII – 1119, ул. „Лудогорие“ № 16А, като заявителят е собственик на 875/1014 

идеална част от имота, съгласно нотариален акт № 37, том II, дело № 209 от 2021 год. 

Община Завет е собственик на 139/1014 идеална част от имота, съгласно АЧОС № 

1093/18.11.2021 г., като данъчната оценка на  общинската част от имота е 519,40 лева, 

изготвена е пазарна оценка на имота, като същия е оценен на 903,50 лева; 

Имотите са включени в годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост при община Завет за 2021 г. 

Съгласно чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС прекратяването на съсобственост върху имоти 

между общината, държавата, физически лица или юридически лица се извършва след 

решение на общинския съвет по ред, определен с наредбата по чл. 8, ал.2, чрез . делба,  

продажба на частта на общината, откупуване частта на физическите лица или на 

юридическите лица и замяна. 

      В чл. 46, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – гр. Завет, е описано, че 

съсобствеността върху имоти между община Завет и физически или юридически лица 

се прекратява по предложение на съсобствениците до кмета на общината или по 

инициатива на кмета на общината, с решение на общинския съвет, въз основа на което 

се сключват съответните договори с кмета на общината. 
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Имайки предвид, че общината разполага с много малка част от 

идеалните части и че реално не може да ги ползва, е целесъобразно да се прекрати 

съсобствеността, като частта на община Завет да се продаде на заявителя, като по този 

начин ще се улесни заявителя да реализира намеренията си за извършване на 

подобрения върху имота.  

     Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА при отдаване под наем, под 

аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на 

територията на съответното населено място извън територията на общинския център, 

извън случаите на приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет 

определя:  

    1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински 

нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и 

текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на 

съответното населено място;  

2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго 

общинско имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски 

земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти 

от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от 

местно значение в съответното населено място. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 1 от 

Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал.4, чл. 36, 

ал.1, т.2, ал.2 и ал.3 от Закона за общинска собственост и във връзка с чл. 46, ал.1, 

ал.2, ал.4 и ал.5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Общински съвет – гр. Завет, Общинският съвет гр. Завет  

     РЕШИ: 

         1. Приема изготвената експертната оценка, за имот представляващ дворно 

място с площ 175/943 кв.м. идеална част от УПИ XIV - 1119 от кв. 77 по ПУП на гр. 

Завет, община Завет, област Разград в размер на 1137,50 лв. без ДДС.  

 

         2. Да се прекрати съсобствеността върху имот УПИ XIV - 1119 от кв. 77 по 

ПУП на гр. Завет, община Завет, област Разград, съсобствен между община Завет и 

фирма „Агрорай Петров“ ЕООД, ЕИК 205740661, с адрес на управление гр. Разград, 

чрез продажба на общинската част от имота – 175/943 кв.м. идеална част от дворното 

място за сумата 1137,50 лв. без ДДС на съсобственика.  

 

         3. Приема изготвената експертната оценка, за имот представляващ дворно 

място с площ 139/1014 кв.м. идеална част от УПИ XIII - 1119 от кв. 77 по ПУП на гр. 

Завет, община Завет, област Разград в размер на 903,50 лв. без ДДС.   

 

          4. Да се прекрати съсобствеността върху имот УПИ XIII - 1119 от кв. 77 по 

ПУП на гр. Завет, община Завет, област Разград, съсобствен между община Завет и 

фирма „Агрорай Петров“ ЕООД, ЕИК 205740661, с адрес на управление гр. Разград, 

чрез продажба на общинската част от имота – 139/1014 кв.м. идеална част от дворното 

място за сумата 903,50 лв. без ДДС на съсобственика. 

 

         



                                           
 

 

 

 

 5. Възлага на кмета на община Завет да издаде заповеди и да сключи договори 

по реда на чл. 36, ал. 3 от ЗОС. 

 

         6. Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имотите да се 

използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на 

социалната и техническата инфраструктура на територията на гр. Завет, Община 

Завет. 

          7. 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  № 23 от 29.11.2021 година 

 

 

ПО  СЕДЕМНАДЕСЕТА  ТОЧКА 

Приемане на Програма за енергийна ефективност на община Завет 2021-

2025 г. 

   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 гласуване прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 234 

 

Държавната политика в областта на енергийната ефективност се изпълнява от 

всички държавни и местни органи. За целите държавните и местните органи 

разработват и приемат програми по енергийна ефективност, съответстващи на целите, 

заложени в Национални планове за действие по енергийна ефективност; Национален 

план за сгради с близко до нулево потребление на енергия; Национален план за 

подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждани сгради 

– държавна собственост, използвани от държавната администрация; и Национална 

дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за 

подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния 

национален жилищен и търговски сграден фонд; 

Програмата за енергийна ефективност е важна стъпка в енергийната стратегия на 

Община Завет. Една интелигентна, устойчива енергийна политика е съвкупност от 

политиката за опазване на околната среда, икономическата, иновационната и 

социалната политика. С по-ефективното използване на енергия, Община  Завет ще бъде 

по-конкурентоспособна, особено като се имат предвид повишаващите се цени на 

електроенергията,  тъй като това ще доведе до намаляване на разходи, а от тук и 

възможност за освобождаване на средства от бюджета за други цели. 

Основната цел за разработването и приемането на Програмата за енергийна 

ефективност е да бъдат идентифицирани възможните дейности и мерки, които да 

доведат до енергийни спестявания, както и проектите за тяхното изпълнение. 

Програмите се разработват при отчитане на стратегическите цели и приоритети 

на интегрираните териториални стратегии за развитие на съответните региони за 

планиране от ниво 2 по чл. 4, ал. 3 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) и 

перспективите им за устойчиво икономическо развитие. 

Енергийната ефективност означава извличане на максимална полза от всяка 

единица енергия чрез съответните навици и използване на модерни технологии за 

задоволяване на ежедневните нужди. Тя е най-лесният и ефективен начин за 

намаляване на енергийната консумация и замърсяването на околната среда. 

Енергийната ефективност може да се представи като измерител на разумното 

използване на енергията. В основни линии включва повишаване на ефекта от  



                                           
 

 

 

 

дейностите, свързани с потребление на енергия, при същевременно намаляване на 

разходите за това, естествено без загубата на комфорт. За енергийна ефективност 

говорят следните фактори:  

  Намаляване разходите за скъпи горива и енергии;  

  Повишаване сигурността на снабдяването с енергия;  

 Подобряване топлинния комфорт;  

 Намаляване емисиите на вредни вещества;  

 Предпоставка за устойчиво развитие. 

 

Средствата за изпълнение на програмите се осигуряват в рамките на бюджетите 

на държавните органи и на общините. 

 

Обхватът на Програмата се фокусира върху общинските сгради, системата за 

външно изкуствено улично осветление и проучването на поведенческите нагласи на 

населението на територията на община Завет. В съдържателно отношение същата 

представя профил на община Завет, състояние на енергийното потребление, политика 

по енергийна ефективност,  финансиране, дейности, очаквани резултати и мерки по 

енергийна ефективност, етапи на изпълнение, ефект върху околната среда, механизми 

за наблюдение и контрол. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, 

чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийната ефективност, Общинският съвет гр. Завет  

       

      РЕШИ: 

1. Общинския съвет – Завет приема Програма за енергийна ефективност на община 

Завет 2021-2025 г. 

2. В изпълнение на чл. 12, ал. 5 от Закона за енергийната ефективност възлага на 

Кмета на Община Завет да представя ежегодно на Изпълнителния директор на 

Агенцията за устойчиво енергийно развитие отчет за изпълнението на програмата. 

3. Приетата Програма за енергийна ефективност на община Завет 2021-2025 г.  да 

бъде публикувана на интернет страницата на Община Завет. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и 

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

 

             Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 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  № 23 от 29.11.2021 година 

 

 

ПО  ОСЕМНАДЕСЕТА  ТОЧКА 

Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на извънредно 

заседание на  Общото събрание на акционерите  на МБАЛ   „Св. Иван Рилски - 

Разград” АД  на 17.12.2021 г.     

   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  № 235 

 

             В деловодството на Община Завет е постъпило  писмо - покана с Вх. № УД-02-

20-946/16.11.2021 година от Изпълнителния директор на МБАЛ  „Св. Иван Рилски - 

Разград” АД – д-р Гечо Жеков, с което съветът на директорите на МБАЛ „Св. Иван 

Рилски - Разград” АД  свиква извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ 

„Св. Иван Рилски - Разград” АД на 17.12.2021 г. от 11.00 часа в залата (библиотеката) 

на третия етаж на административната сграда на лечебното заведение в гр. Разград, ул. 

«Коста Петров» № 2 при следния дневен ред: 

             1. Избор на регистриран одитор за 2021 година; 

             2. Одобряване на бизнес програма за 2021 – 2023 г.              

Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на Общото  

събрание на МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград” АД се гласува по ред, определен от 

Общинския съвет. Доколкото такъв ред към момента не е установен, то следва 

Общинският съвет  Завет да определи  конкретна позиция  за всяко отделно решение  и 

да  възложи на представителя на общината  в Общото  събрание на  МБАЛ  „Св. Иван 

Рилски - Разград” АД,  да гласува по съответния начин. 

 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  чл. 223, 

ал. 3 от  Търговския закон и чл. 15, ал. 3  от Устава  на МБАЛ  „Св. Иван Рилски - 

Разград” АД, Общинският съвет гр. Завет  

      РЕШИ: 

1.  Дава мандат на Ахтер Сюлейманов Велиев - Кмет на община  Завет  за 

участие в насроченото  Общо събрание на акционерите на  МБАЛ „Св. Иван Рилски - 

Разград” АД на 17.12.2021 г. от 11.00 часа в залата (библиотеката) на третия етаж на 

административната сграда на лечебното заведение в гр. Разград, ул.Коста Петров  № 2.  

 

2. При невъзможност  да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да 

упълномощи с изрично пълномощно Ертан Сали Бахар - заместник кмет на Община  

 



                                           
 

 

 

 

Завет за представител на Община Завет в Общото  събрание на акционерите на  

МБАЛ -  гр. Разград.  

 

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

 

3.1. По т. 1 от дневния  ред – Избор на регистриран одитор за 2021 година,  

представителят на Община Завет в Общото събрание на МБАЛ -  гр. Разград,  да 

гласува «ЗА»  следното:  

Решение 1: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения 

регистриран одитор за 2021 година. 

3.2. По т. 2 от дневния ред -  Одобряване на бизнес програма за 2021 – 2023 г.,  

представителят на Община Завет в Общото събрание на МБАЛ -  гр. Разград, да гласува 

«ЗА»  следното:   

Решение 2: Общото събрание на акционерите одобрява приетата от Съвета 

на директорите бизнес програма за 2021 – 2023 г. 

4. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон,  Общото 

събрание на акционерите  ще се проведе на 31.12.2021 г. от 11.00 часа на същото място. 

Общинският съвет  гр. Завет  упълномощава представителя на Община Завет, 

определен по т. 1 от настоящето решение, да участва в Общото събрание  на 31.12.2021 

г. и да гласува  в съответствие  с  решенията по т. 3. 

            5. 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  № 23 от 29.11.2021 година 

 

 

ПО  ДЕВЕТНАДЕСЕТА  ТОЧКА 

Предоставяне на еднократни парични помощи    

   Докл.: Е.Исмаил – Председател 

ОбС   

 

Общинският съвет гр. Завет с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 1 (един), 

„Въздържали се”– 1 (един), отсъстват – 2 (двама) от проведеното гласуване прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 236 

 

В деловодството на Общинска администрация Завет за периода от средата на 

месец август 2021 г. до средата на месец ноември 2021 година са постъпили 33 

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 18 лица и по чл. 7 на 9 лица. 

Комисията прие следното СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна парична помощ 

на 27 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: 

 

№ 

по 

ред 

Имена и адрес на лицето Помощта се 

отпуска за: 

Размер 

на ЕПП 

(в лв) 

1 Васвие Сали, Прелез Лечение 70 

2 Кадрие Угурлар, Веселец Социални нужди 70 

3 Сюлбие Чолак, Веселец Социални нужди 70 

4 Юмгюл Ибрям, Прелез Социални нужди 70 



                                           
 

5 Акиф Али, Завет Лечение 50 

6 Рашко Алексиев, Ив. Шишманово Социални нужди 50 

7 Георги Кунчев, Завет Лечение 100 

8 Емине Салим, Веселец Лечение 70 

9 Бурчин Шефкъ, Брестовене Лечение 100 

10 Февзи Еюб, Прелез Лечение 50 

11 Шефкие Османова, Прелез Лечение 50 

12 Хюсеин Исмаил, Прелез Лечение 50 

13 Фатме Юмер, Прелез Лечение 50 

14 Рашид Рашид, Прелез Лечение 50 

15 Мустафа Салим, Прелез Лечение 100 

16 Зюмбюл Исуф, Брестовене Социални нужди 50 

17 Ревасие Селим, Прелез Лечение 150 

18 Мюмюне Ислям, Прелез Лечение 100 

19 Тунджай Хасан, Брестовене Социални нужди 70 

20 Айше Салим, Завет Лечение 100 

21 Исмет Бейтулов, Острово Социални нужди 50 

22 Бедри Исмаил, Завет Лечение 100 

23 Назифе Хасан, Завет Социални нужди 70 

24 Ергин Мехмед, Сушево Лечение 50 

25 Дочка Байнова, Ив. Шишманово Лечение 50 

26 Айсел Панчалъ, Острово Социални нужди 50 

27 Шенай Асенова, Острово Лечение 70 

 

 

 

 

 

 

Всичко  раздадени средства: 1910.00 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

Протокол  № 23 от 29.11.2021 година 

 

 

ПО  ДВАДЕСЕТА  ТОЧКА 

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Завет с проектно 

предложение за финансиране по Проект "Красива България" на Министерството 

на труда и социалната политика (МТСП) по мярка М01 „Подобряване на 

обществената среда в населените места” и осигуряване на съфинансиране на 

проекта от страна на Община Завет.    

   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

Общинският съвет гр. Завет с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 3 (трима) от проведеното поименно 

гласуване прие следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 237 

 

Проект "Красива България" (ПКБ) на Министерството на труда и социалната 

политика (МТСП) се реализира на територията на цялата страна и се финансира със 

средства от държавния бюджет, с финансово участие на общини и други 

кандидатстващи с проекти институции. 

За финансиране по Проект “Красива България” общините могат да 

кандидатстват с проекти по обявените мерки в периода 13.09.2021 – 07.01.2022 г. 

Община Завет възнамерява да кандидатства с проектнo предложениe: 

 

„ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

КМЕТСТВО С. ОСТРОВО” по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в 

населените места”, в рамките на която се финансират строително-монтажни/ремонтни 

работи (СМР/СРР) в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено 

обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и 

социалния туризъм.  

Допустими кандидати по мярка М01 са общините и областните управители, 

държавните институции и контролните органи. Те трябва да са собственици на 

оферираните обекти или с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.    

Максималната обща стойност на бюджета за един кандидатстващ за 

финансиране обект по мярка М01 е 450 000 лв. с ДДС, а минималната - 60 000 лв. с 

ДДС. Финансирането от ПКБ е най-много 120 000 лв. с ДДС от общия бюджет на 

проектното предложение, а съфинансирането от кандидата - най-малко 50% от общата 

стойност на бюджета за проектното предложение.  

Подготвеният от Община Завет проект е с бюджет на планираните дейности в 

размер до 250 000,00 лв., от които в размер на 55%, но не повече от 120 000 лв. с ДДС 

ще са съфинансиране от Община Завет. 

 

 



                                           
 

 

 

 

Съгласно условията на Проект „Красива България“ разпределението на общия 

бюджет за обект по мярка М01 със стойност за СМР/СРР по-малка или равна на 250 

000 лева с ДДС е, както следва: 

- 94% за СМР/СРР; 
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Съществуващо положение на обекта:  

Сградата на кметство с. Острово е общинска собственост и представлява 

двуетажна масивна сграда със ЗП 256,43 кв. м. и РЗП 521,33 кв. м.,  построена през 

1988 г. Същата е разположена в УПИ І-847 от кв. 69 по ПУП на с. Острово, общ. Завет, 

одобрен със Заповед № 534/14.06.1969 г. на Председателя на Окръжен народен съвет - 

Разград, с административен адрес с. Острово, община Завет, област Разград, ул. 

„Хемус“ №34. За сградата е съставен Акт за публична общинска собственост № 

36/23.03.2011 г.   

На втория етаж на сградата са обособени стаи за персонал и стая за отдих. На 

първия етаж на сградата също има стаи за персонал, стая за охрана и санитарен възел. 

На етажа се намира и ритуалната зала, която се използва за провеждане на сватбени 

ритуали, като същата към момента е в много лошо състояние. В залата също се 

провеждат и събранията на населеното място. Положената хидроизолация над залата в 

обекта е нарушена и изгнила и в помещението има множество течове. 

 

Предвидени мерки:  

Целта на проекта е ремонт на покрива на сградата, изолиране на външно 

коминно тяло с негорим материал, осветление и отоплителна инсталация. Проектът 

предвижда и реновиране на фасадата на сградата, включваща подмяна на външна 

дограма, полагане на топлоизолация и силикатна мазилка, облицовка с мозаечна 

мазилка по цокъл и ремонт на външни стъпала. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общинският 

съвет гр. Завет  

      РЕШИ: 

1. Общинския съвет - Завет дава съгласие Община Завет да кандидатства по 

проект „Красива България“ по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в 

населените места” с проектно предложение с наименование: 

„ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 

КМЕТСТВО С. ОСТРОВО”  

2. Общинския съвет - Завет дава съгласие Община Завет да осигури 

необходимото съфинансиране по проекта в размер на 55%, но не повече от 120 000 лв. с 

ДДС от общата стойност на проекта при одобрението му. Средствата да бъдат 

заложени в бюджета на Община Завет за 2022 г. 

3. Общинският съвет гр. Завет възлага на Кмета на Община Завет да предприеме 

необходимите действия за кандидатстване по проект „Красива България“ по мярка М01 

„Подобряване на обществената среда в населените места”. 

 4. След изпълнение на планираните строително – монтажни работи, 

предназначението на обекта да не се променя за срок от минимум 5 години. 

 



                                           
 

 

 

 

5. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 

Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

 

             Настоящето решение 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  № 23 от 29.11.2021 година 

 

 

ПО  ДВАДЕСЕТ И ВТОРА  ТОЧКА 

Издаване на запис на заповед от Община Завет в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаващ авансово плащане по Административен договор №  BG06RDNP001-

19.030-0015-C01/2020г. от 22.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ  по програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., 

съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 

по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ за проект „Доставка и монтаж на столове за зрителната зала на 

Народно Читалище „Саморазвитие 1902“, град Завет, община Завет“, сключен 

между Държавен фонд – „Земеделие“, СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ и община 

Завет.   

   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  № 238 

 

Община Завет е бенефициент съгласно Административен договор №  

BG06RDNP001-19.030-0015-C01/2020г.от 22.06.2020 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по програмата  за развитие на селските райони 2014 - 

2020 г., съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските 

райони по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за 

проект „Доставка и монтаж на столове за зрителната зала на Народно Читалище 

„Саморазвитие 1902“, град Завет, община Завет“, сключен между Държавен фонд – 

„Земеделие“, СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ и община Завет. 

Общата стойност на инвестицията е 22 357,50 лв. без ДДС, от които 20 

121,75 лв. европейско и 2 235,75 лв. национално съфинансиране.  

Главната цел на проекта е подобряване достъпа до културни услуги и запазване 

на духовния и културен живот на населението в Община Завет, чрез обзавеждане на 

зрителната зала на Народно читалище „Саморазвитие 1902“ в град Завет, община Завет.  

Целта на проекта е свързана със специфична цел 2.1 „Развитие на социалната, 

образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен 

живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората 

от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат 

„Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на 

местните човешки, природни, материални и културни ресурси”. 
Основната дейност за изпълнение е: 



                                           
 

 

 

 

 Доставка и монтаж на столове за зрителната зала на Народно Читалище 

„Саморазвитие 1902“ в град Завет, както следва: Театрални столове и 

крайни завършващи редовете подлакътници.  

С обзавеждането на зрителната зала на читалището, традиционна културна 

институция, дълбоко свързана с обичаите и духовността населението ще се 

облагодетелства от: обзаведената зрителна зала на Народно читалище „Саморазвитие 

1902” в гр. Завет, създадените подходящи условия за провеждане на творчески и 

културни прояви в сградата на най-голямата културна институция на територията на 

община Завет, нови места за удобно настаняване на присъстващите жители при 

провеждане на културни мероприятия; 

Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта са проведени необходимите 

процедури по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител. 

След осъществен последващ контрол от страна на ДФ „Земеделие“ върху 

проведените обществени поръчки се сключи Анекс №BG06RDNP001-19.030-0015-C03 

от 29.11.2021 г.  на стойност 21 750,00 лева без ДДС. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6, т. 2 от Наредба № 

12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. на 

Министъра на земеделието, храните и горите, чл. 81, ал. 4, т. 2 от Наредба № 22 от 

14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 - 2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и 

Административен договор №  BG06RDNP001-19.030-0015-C01/2020г.от 22.06.2020 г. 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по програмата  за развитие на 

селските райони 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейският земеделски фонд за 

развитие на селските райони по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ за проект „Доставка и монтаж на столове за 

зрителната зала на Народно Читалище „Саморазвитие 1902“, град Завет, община 

Завет“, сключен между Държавен фонд – „Земеделие“, СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ и 

община Завет, Общинският съвет гр. Завет  

      РЕШИ: 

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Завет  да  подпише  Запис  на заповед, 

без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  

размер  на 10 875,00 лв. (десет хиляди осемстотин седемдесет и пет лева) за 

обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане  по Административен 

договор №  BG06RDNP001-19.030-0015-C01/2020г.от 22.06.2020 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ  по програмата  за развитие на селските райони 2014 - 

2020 г., съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските  



                                           
 

 

 

 

райони по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за 

проект „Доставка и монтаж на столове за зрителната зала на Народно Читалище 

„Саморазвитие 1902“, град Завет, община Завет“, сключен между Държавен фонд – 

„Земеделие“, СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ и община Завет; 

2.  Упълномощава  кмета  на  община  Завет  да  подпише  Запис  на заповед, 

без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  

размер  на  2 175,00 лв. (две хиляди сто седемдесет и пет) за обезпечаване на 100 % 

от заявения размер на ДДС към авансово плащане по Административен договор №  

BG06RDNP001-19.030-0015-C01/2020г.от 22.06.2020 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ  по програмата  за развитие на селските райони 2014 - 

2020 г., съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските 

райони по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 

общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за 

проект „Доставка и монтаж на столове за зрителната зала на Народно Читалище 

„Саморазвитие 1902“, град Завет, община Завет“, сключен между Държавен фонд – 

„Земеделие“, СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ и община Завет. 

3. Възлага на Кмета на Община Завет да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по Административен договор № BG06RDNP001-

19.030-0015-C01/2020г. от 22.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

4. Възлага на Кмета на Община Завет да подготви необходимите документи за 

получаване на авансово плащане за ДДС по Административен договор №  

BG06RDNP001-19.030-0015-C01/2020г.от 22.06.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

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 от 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 

 

 


