ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 22 от 08.09.2021 година
ПО ВТОРА ТОЧКА
Актуализирано разпределение на променения бюджет към 30.06.2021г., 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 30.06.2021г.
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 № 208
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 30.06.2021г. 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. Трансфер от ЦИК за произвеждане на избори за народни представители през
2021 г. – 13 600,00 лв. по параграф §§ 61-01;
4. 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;
5. 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;
6. ФО-25/19.04.2021г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 190
лв. за присъдена издръжка за 1-во тримесечие на 2021г.;
7. 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;
8. 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.;
9. 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“.;
10. 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.;
11. 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;
12. 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.
13. 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.;

14. 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.;
15. С Решение на ОбС – Завет № 183/26.05.2021 г. е направена актуализация на
бюджета на община Завет за 2021 г.;
16. 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.;
17. 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.;
18. Корекции по прихода и разхода по бюджетите на второстепенните
разпоредители с бюджет са правени, съгласно постъпили от тях писма.
Съгласно разпоредбите на чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси, след
извършване на промени по реда на чл.125, ал.1 от същия, кметът представя в
общинския съвет актуализирано разпределение на променените бюджети тримесечно
по определен от общинския съвет ред.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с
чл. 125, ал. 4 и чл. 144, ал. 4 от Закона за публичните финанси, и чл. 38, ал. 4 и чл. 49,
ал. 2 от Наредба № 10 за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за
местните дейности за следващите три години за съставянето, приемането,
изпълнението и отчитането на бюджета на община Завет, Общинският съвет – гр. Завет
РЕШИ:
1.
2.
3.

Приема актуализираният план на приходите за държавни дейности на община
Завет към 30.06.2021г., съгласно Приложение № 1;
Приема актуализираният план на разходите за държавни дейности на община Завет
към 30.06.2021г., съгласно Приложение № 2;
Приема актуализираният план на приходите за местни дейности на община Завет
към 30.06.2021г., съгласно Приложение № 3;

4.

Приема актуализираният план на разходите за местни дейности на община Завет
към 30.06.2021г., съгласно Приложение № 4;
5. Приема актуализираният план на разходите за дофинансиране на община Завет
към 30.06.2021г., съгласно Приложение № 5;
6. Приема актуализираният план на приходите за оперативни програми на община
Завет към 30.06.2021г., съгласно Приложение № 6;
7. Приема актуализираният план на разходите за оперативни програми на община
Завет към 30.06.2021г., 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
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ПО ТРЕТА ТОЧКА
Трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи за 2021
г. в трансфер за финансиране на разходите на общината за извършване на неотложни
текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа; Актуализиране на бюджета и
разчета за финансиране на капиталови разходи на община Завет за 2021 година.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 1 (един), отсъстват – 3 (трима) от проведеното поименно гласуване прие
следното
РЕШЕНИЕ № 209
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.
Актуализация на бюджета и разчета за капиталови разходи за 2021г. е необходима, във
връзка със следните намерения, както следва:

1.
След направен анализ на разчета за финансиране на капиталовите разходи за
2021г., както и на средствата за текущ ремонт, се установи, че предвидените средства за текущ
ремонт са крайно недостатъчни. Това налага, да се предвидят още средства за текущ ремонт,
които следва да се трансформират от целеви средства за капиталови разходи в целеви трансфер
за текущи ремонти.
Средствата, които се предлагат за трансформиране от целевата субсидия за капиталови
разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни
текущи ремонти на уличната мрежа на територията на общината са в размер на 121 500 лева,
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“;
Обектите, за които се предлага намаление на финансирането с целеви капиталов ресурс за
2021 г. са:
Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на
50 000 лв.
улици в населените места на община Завет - дейност 606 §§ 51-00
Изработване на инвестиционен проект за благоустрояване на централна градска
част гр. Завет 3 етап - дейност 619 §§ 51-00

8 000 лв.

Изработване на инвестиционен проект за реконструкция на част от вътрешна
водопроводна мрежа в с. Острово, община Завет - дейност 603 §§ 51-00

30 000 лв.

Изработване на инвестиционен проект за основен ремонт на покрива на НЧ
"П.Р.Славейков 1925" с. Веселец, община Завет - дейност 738 §§ 51-00

4 500 лв.

Закупуване на автомобил за нуждите на домашен социален патронаж гр. Завет,
община Завет - дейност 524 §§ 52-04
Закупуване на климатик за кметство с. Брестовене, община Завет - дейност 122
§§ 52-03
ОБЩО

28 000 лв.
1 000 лв.
121 500 лв.

2.
Община Завет има готов инвестиционен проект за кметство село Острово, който
се предвижда да се изпълни на два етапа. Първият етап са мерки по енергийна ефективност и
ремонт на покрив. Вторият етап на инвестиционният проект ще включва интериорна част. В
разчета за финансиране на капиталови разходи ще се включи обект „Основен ремонт и
енергоефективна рехабилитация на кметство село Острово, община Завет“ – Етап 1 на обща
стойност 179 250 лв., от които: за строително-монтажни работи са предвидени 173 000 лв.
– 58 100 лв. са с източник на финансиране целевите средства за капиталови разходи 2021 г.,
34 530 лв. са от § 40-00 от 2021г.; 80 370 лв. са по Проект „Красива България“ на
Министерството на труда и социалната политика; за авторски надзор 1 750 лв.; за
строителен надзор 3 500 лв.; за оценка на съответствието на инвестиционни проекти

(ОСИП) 1 000 лв. Средствата 64 350 лв. с източник на финансиране целева субсидия за
капиталови разходи за 2021 г. за обект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на
кметство село Острово, община Завет“ – Етап 1 ще предвидят в намаление/актуализиране на
следните обекти:
-

Реконструкция на сградата на ДСП гр. Завет - Дейност 524, § 51-00 - 3 900лв.;

-

Реконструкция и рехабилитация на, ул. Беласица в с. Иван Шишманово ок 8 до ок
61(авторски надзор) - Дейност 606, § 51-00 – 1 100лв.;

-

Закупуване на компютри и хардуер за общинска администрация гр. Завет - Дейност 122, §
52-01 – 15 000 лв.;

-

Закупуване на водна помпа с автономно захранване (фотоволтаична система) за нуждите на
с. Прелез, община завет – Дейност 122, § 52-03 - 2 000 лв.;

-

Закупуване на съоръжения за детска площадка с. Брестовене, община завет – Дейност 619,
§ 52-03 - 13 000 лв.;

-

Закупуване на съоръжения за детски и спортни площадки по населените места на община
завет – Дейност 619, § 52-03 - 15 500 лв.;

-

Закупуване на климатици за сватбена зала с. Брестовене, община завет – Дейност 745, § 5203 - 7 000 лв.;

-

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. – Дейност 619, § 54-00 - 6 850 лв.

3.
Община Завет има сключен административен договор за предоставяне на БФП
№ BG06RDNP001-19.300-0001–С01/26.04.2021 г., по проект „Подобряване на визията и
функционалността съгласно съвременните изисквания на общинска социална инфраструктура
чрез „Реконструкция на сградата на Домашен социален патронаж гр. Завет“, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ 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“. Стойност без ДДС 97 789,59
лв. Стойност с ДДС 117347,51 лв. Средствата 117 347,51 лв. ще се предвидят в капиталовият
списък с източник на финансиране ПРСР-ДФЗ по обект „Реконструкция на сградата на
Домашен социален патронаж гр. Завет“ в дейност 524 „Домашен социален патронаж“ по §§ 5100 „Основен ремонт“.

4.
В първоначалният план на бюджета за 2021г. на община Завет бяха
предвидени 120 000 лв. постъпления по § 40-00 „Постъпления от продажба на
нефинансови активи“. В отчетната информация към 31.07.2021г. постъпленията по § 4000 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“ са в размер на 187 594 лв., което
е с 67 594 лв. повече. Постъпленията по приходни параграфи са разшифровани, както
следва:
-

Постъпления по § 40-00 - 187 594 лв.
§§ 40-40 постъпления от продажба земя: 183 179 лв., от които :
1. продадени земи Завет 18 679 лв.;
2. продадени земи Ив.Шишманово 164 500 лв.
§§ 40-24 постъпления от продажба на транспортни средства 3 095 лв.
§§ 40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи 1 320 лв.

Преизпълнението е в размер на 67 594 лв. Една част от средствата 33 064 лв. ще се
предвидят/насочат за текущ ремонт на улици в населените места на територията на община
Завет, които ще се планират в дейност 606 „Изграждане ремонт и поддържане на уличната
мрежа“ по разходен параграф §§ 10-30 „Текущ ремонт“, а останалите 34 530 лв. ще се заложат
за СМР в обект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на кметство село Острово,
община Завет“ – Етап 1.
Съгласно чл.89 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за
2021г. министърът на финансите може да трансформира целевата субсидия за капиталови
разходи по чл.50 от закона в трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на
неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична
общинска собственост. Промените се извършват в рамките на бюджетните взаимоотношения на
общината с централния бюджет, по предложение на кмета на общината въз основа на решение
на общински съвет. В писмо на Министерството на финансите (МФ) ФО-1/18.01.2021г. –
Указания, относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и сметките за
средства от Европейския съюз за 2021г. са дадени указания за условията, реда и други
процедурни изисквания, свързани с разпоредбата на чл.89 от ЗДБРБ за 2021г. През 2021г.
предложенията за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50 от
закона в трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи
ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост
се извършва на 6 (шест) етапа. Срокът, който трябва да се спази с внасянето на това
предложение в МФ е до 14.09.2021 г.
За да възможно да се спази срока за внасяне е необходимо да се допусне предварително
изпълнение на настоящото решение.
Предвид гореизложеното 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 и Приложение № 2.1.;

3.

Приема справка по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021г. за трансформиране на средства от
целевата субсидия за капиталови разходи по образец на Министерството на финансите
– Приложение № 14 от ФО-1/18.01.2021г.;

4.

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

5.

Задължава Кмета на община Завет да разпредели одобрените средства по бюджета на
Община Завет за 2021 година по функции, дейности и параграфи съгласно ЕБК (Единна
бюджетна класификация).

6.

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване защита на
особено важни и значими обществени интереси, свързани със спазване на срока за
подаване на предложенията за трансформиране на целевата субсидия за капиталови
разходи по чл.50 от закона в трансфер за финансиране разходите на общината за
извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на
сгради, публична общинска собственост, Общинският съвет гр. Завет допуска
предварително изпълнение на решението.
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение може да се оспори в 3дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.
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 № 22 от 08.09.2021 година
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Завет за
учебната 2021/2022 година.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 1 (един), отсъстват – 2 (двама) от проведеното гласуване
прие следното
РЕШЕНИЕ № 210
С Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 година се уреждат
условията и редът за определяне на броя на групите и паралелките, броя на учениците в
паралелките на училищата, децата в групите на детските градини, учениците в
полуинтернатните групи и в общежитията, децата и учениците в логопедичните
кабинети, кабинетите за зрително подпомагане и кабинетите за рехабилитация на слуха
и говора.
Всички директори на учебни заведения, които предвиждат да сформират слети и
маломерни паралелки през учебната 2021/2022 година са входирали своите искания в
общинската администрация (Приложение № 1, 2, 3, 4, 5, 6).
Така също Началника на РУО Разград е предоставил и разрешение за маломерни
паралелки под минимума за паралелка – Приложение №7
Директорът на ДГ “Осми Март“ е входирал искане уповавайки се на чл. 59, от
Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 година, което гласи „При
недостатъчен брой деца за формиране на група в общинска детска градина с решение
на общинския съвет в населено място може да се формира само една група в детска
градина с минимум 6 деца, когато групата е единствена за населеното място.
(Приложение № 8)
По предложения на директорите на училища, Общинска администрация е
изготвила справка (Приложение № 9) за броя на маломерните и слети паралелки и броя
на учениците в тях за учебната 2021/2022 година в училищата на територията на
община Завет.
Съгласно чл. 68, ал.1, т.3 и ал.2 от Наредба за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от
05.10.2017 година, изключения от минималния брой на ученици в паралелките се
допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни
стандарти за съответната дейност.
Финансови и други средства:

Размерът на допълнителните средства се определя, като разликата между
норматива за минимален брой съгласно Приложение № № 1, 2, 3, 4, 5, 6 (I-IV - 16
ученика; V-VII - 18 ученика и VIII-XII - 18) и действителния брой на учениците в
паралелка се умножи по съответния единен разходен стандарт, съгласно чл. 68, ал. 6 от
ЗПУО.
Задължение
на
първостепенния
разпоредител
е
да
дофинансира
общообразователните училища, в които общият брой на учениците в паралелките е до
80 ученика. Когато общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава
определения в допълнителни средства извън определените по стандарти се осигуряват
по преценка на финансиращия орган, ако това е необходимо.
Цели:
Осигуряването на равен достъп на всички до образователните услуги в система
на народната просвета е най- приоритетната цел на общинската администрация.
Очаквани резултати:
С утвърждаването на съществуването на маломерни и слети паралелки в
училищата на учениците от малките населени места, ще се осигури възможността да
посещават местните училища, което ще гарантира безопасността им, спокойствието на
родителите им.
След анализ на информацията, постъпила от директорите на училищата и детска
градина в община Завет и в съответствие с действащите нормативни документи в
системата и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 59 и чл. 68, ал.1,
т.3, ал.2, ал. 6 и ал. 8 от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017
година, и чл. 124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Утвърждава маломерни и слети паралелки в училищата в община Завет,
съгласно Пприложение № 9.
2. За маломерните и слети паралелки в училищата в гр. Завет и населените места
в общината, в които общият брой на учениците надвишава 80, дофинансиране е за
сметка на бюджета на съответното учебно заведение.
3. Дофинансира маломерните и слети паралелки от населените места в община
Завет, отговарящи на условията по чл. 68, ал.4, т.1-3 от Наредба за финансирането на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с
ПМС № 219 от 05.10.2017, година в които общия брой на учениците в паралелките е до
80 ученика., а именно:
3. 1.
ОУ „Васил Левски“ - с. Сушево, община Завет (45 ученика за
дофинансиране),
3.2.
ОУ „Хр. Ботев” - с. Веселец, община Завет (32 ученика за
дофинансиране),
3. 3.
ОУ „Хр. Ботев” - с. Острово, община Завет ( 23 ученика за
дофинансиране),
3. 4. ПГЗ „Кл. А. Тимирязев“- гр. Завет (23 ученика за дофинансиране),
4. Разрешава съществуването на група с 7 /седем/ деца в ДГ “Осми Март“ с.
Сушево, община Завет

5. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и
Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет град
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 № 22 от 08.09.2021 година
ПО ПЕТА ТОЧКА
Даване на съгласие за формиране на изнесена група към Детска градина
„Слънчо”- гр. Завет, в село Прелез за учебната 2021/2022 година.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет с 11 (единадесет) гласа „За”, „Против”– 2 (двама),
„Въздържали се”– 2 (двама), отсъстват – 2 (двама) от проведеното гласуване прие
следното
РЕШЕНИЕ № 211
На 30.07.2021 година бяха финализирани поредните срещи с родители на деца
желаещи възпитанието на техните деца да продължи в с. Прелез. Мотивите за тяхното
желание е, че не желаят децата им да се подлагат на ежедневен стрес свързан с
придвижването им до приемащата детска градина в град Завет / Приложение №1 /.
Към настоящия момент общинска администрация гр. Завет няма възможност да
открие детската градина в Прелез, тъй като действащите нормативни документи след
въвеждането на системата на делегираните бюджети през 2009 г. и приемането през
2016 г. на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), със средства
от държавния бюджет се финансират дейностите за издръжка на процеса по възпитание
и обучение на децата, въз основа на броя на институциите, броя на групите и броя на
децата и стандартите за тях, определени с акт на Министерски съвет, не позволяват
откриване на нова детска градина към настоящия момент, но е възможно да се
формира изнесена група с. Прелез към детска градина„Слънчо”- гр. Завет за учебната
2021/2022 голина.
С откриването на изнесената група в с. Прелез, ще се създаде възможност за потесен контакт на педагозите с родителите, както и ще се премахнат неудобствата при
пътуване на децата рано сутрин от с. Прелез към гр. Завет и обратно.
Предвид спецификата на общността, ежедневната работа и общуване,
своевременното откликване на потребностите на родителите ще засили контрола по
обхващането на децата в задължителна предучилищна възраст и осигуряването на
подходяща образователна среда.
Освен това и раждаемостта в село Прелез, съгласно таблица №1, откроява
възможността в селото да се формира изнесена група.
В изнесената група в село Прелез, ще се отглеждат, възпитават, социализират и
обучават деца от 2 до 6 годишна възраст на целодневна организация на
предучилищното образование. Броя на децата, които ще се обучават и възпитават през
учебната 2021/2022 г. в изнесената група в с. Прелез, ще бъде както следва:
- Изнесена група с. Прелез - 1 група с 6 деца;
За обучението на децата в изнесената група с. Прелез, няма да е необходимо
осигуряване на транспорт, защото обучението и възпитанието на децата ще се

извършва в рамките на селото, в сградата на бившата ДГ“Славейче“ с.
Прелез, с адрес: обл. Разград, общ. Завет, с. Прелез, ул. „Лудогорие“ №
26
Учебна година, от която се предлага формирането на изнесената група учебната 2021/2022 година.
Занятията на изнесената група ще се извършват в сградата на бившата
детската градина, която е с изградена достъпна архитектурна среда за деца със СОП,
материално техническото, кадровото и финансовото осигуряване на дейността.
Сградата, отговаря на Наредба № 2 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към
детските градини. Ремонтиран е покривът на сградите и отделните помещения.
Финансирането на изнесената група ще се извърши от бюджета на ДГ“Слънчо“
гр. Завет, като се предвижда щатното разписание да се състои от двама педагози и един
помощен персонал, общо за изнесената група в с. Прелез - три щатни бройки.
Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост, имотите и вещите общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица
и звена на общинска бюджетна издръжка. Предвид тази разпоредба и с цел да се
осигури обезпеченост да се осъществява функциите на изнесената група в с. Прелез, е
необходимо на директора на ДГ“Слънчо“ гр. Завет, да се предостави управлението на
наличния инвентар и сградния фонд на закритата ДГ „Славейче“ с адрес: обл. Разград,
общ. Завет, с. Прелез, ул. „Лудогорие“ № 26.
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност
на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от
местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на
образованието.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, и т. 23 и ал. 2, чл. 17,
ал.1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 256,
ал.1 и 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, ал. 1 и чл. 8,
ал.1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1.
Дава съгласие да се формира изнесена група към Детска градина
„Слънчо”- гр. Завет, в село Прелез за учебната 2021/2022 година.
2.
Изнесената група да провежда занятията си на адрес: обл. Разград, общ.
Завет, с. Прелез, ул. „Лудогорие“ №26, считано от 01.09.2021г.
3.
Управлението на наличния инвентар и сградния фонд на ДГ „Славейче“ с.
Прелез, с адрес: обл. Разград, общ. Завет, с. Прелез, ул. „Лудогорие“ №26, възлага на
директора на ДГ „Слънчо“ гр. Завет.
4. Възлага на Кмета на община Завет да извърши всички последващи правни и
фактически действия по настоящото решение.
Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общинския съвет –
Завет.
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 22 от 08.09.2021 година
ПО ШЕСТА ТОЧКА
Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на 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 гласуване прие
следното
РЕШЕНИЕ № 212
Настоящият доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община
Завет е изготвен на основание чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията и
обхваща периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.
Общия устройствен план на община Завет придружен с необходимите схеми и
правила и нормативи за прилагането му е одобрен с Решение №510 по Протокол №47
от 17.10.2019 г. на Общинския съвет – Завет. Горепосоченото Решение е обнародвано в
бр. 86 от 01.11.2019 г.
Главна цел на общия устройствен план на общината е да създаде териториална
планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в
съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със
специфичните за община Завет географски, природни, ландшафтни и други ресурси.
По същество той представлява основа за цялостното устройство на територията
на общината. Предвижданията му определят общата структура и преобладаващото
предназначение на териториите и посоките за развитие на техническата
инфраструктура, опазването и социализирането на обектите на културноисторическото наследство и необходимите мерки за опазване на околната среда.
Главната цел на екологична част към Общ Устройствен план на община Завет е
да анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да
посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната
среда и здравето на хората.
Изпълнението на общия устройствен план е неразривно свързано
териториалното развитие и инвестиционното проектиране в община Завет.

с

Подробните устройствени планове и техните изменения на имоти в
регулационните граници на населените места в община Завет се разработват в
съответствие с ОУП и правилата и нормативите за прилагането му.
Процедурите по промяна предназначението на поземлени имоти се определят с
подробни устройствени планове /ПУП/, като същите се разрешават и одобряват в
случай, че отговарят на функционалното зониране в ОУП на община Завет и правилата
за неговото прилагане.

Всички постъпили инвестиционни предложения, планове, програми или проекти
засягащи провеждане на процедура по ОВОС /ЕО по реда на глава шеста на ЗООС
и/или на процедура по оценка по реда на чл. 31 от ЗБР се одобряват след извършена
процедура от компетентния орган по околна среда – РИОСВ Русе, при спазване и
съобразяване с препоръките от извършените оценки, както с условията и мерките в
съответния акт.
Настоящият доклад обхваща 2020 г. за отчитане изпълнението на ОУП на
община Завет.
През отчетния период на действие на ОУПО са издадени 6 броя разрешения за
изработване на Подробни устройствени планове (ПУП) или техни изменения.
Одобрените подробни устройствени планове и техните изменения са 10 броя. В
периода Община Завет е издала 27 броя разрешения за строеж.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 127, ал. 9 от Закона за
устройство на територията (ЗУТ), Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1.
Приема Годишен доклад за изпълнение на Общия устройствен план на
община Завет /ОУПО/ за 2020 г.
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 № 22 от 08.09.2021 година
ПО СЕДМА ТОЧКА
Преразглеждане на Решение № 207 по Протокол № 21 от 26.07.2021 година
на Общински съвет гр. Завет.
Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС
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 № 213
В деловодството на Общинския съвет гр. Завет постъпи писмо от Областния
управител на Област Разград, с което се връща за ново разглеждане Решение № 207 по
Протокол № 21 от 26.07.2021 година на Общински съвет гр. Завет относно промяна на
вида на собствеността на втория етаж със ЗП 155,66 кв. м. от обособена част от
двуетажна масивна сграда „Читалище“, с административен адрес: с. Острово, ул.
„Хемус“ № 45, находящ се в имот с пл. № 713 от кв. 79, съгласно действащия ПУП на
с. Острово.
Основанията за връщане на решението са немотивираност на решението и липса
на материалноправни предпоставки за промяна на характера на общинската
собственост по чл. 6, ал. 1 от ЗОС от публична в частна и липсата на доказателства за
това.
Съгласно чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от ЗМСМА, Общинският съвет може да отмени, да
измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт. Актът, върнат за ново
обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко
от повече от половината от общия брой на общинските съветници.
На 05.08.2021 г. е изпратено писмо до кмета на община Завет, относно
представяне на допълнителни мотиви за исканата промяна на собствеността, като в
същото е изискано и становище от гл. архитект на община Завет за необходимостта от
промяна на предназначението на имота, изложено като мотив от Областния управител
на Област Разград с писмо с вх. № 02-38/02.08.2021 г.
На 12.08.2021 г. с вх. № 03-380 е получено писмо в деловодството на Общински
съвет от кмета на Община Завет с представени допълнителни мотиви и становище на
главния архитект на община Завет.
В допълнение на мотивите към Решение № 207 по Протокол № 21 от 26.07.2021
година на Общински съвет гр. Завет, Кмета на Община Завет, представя следните
мотиви:
„Двуетажна масивна сграда с административен адрес: с. Острово, ул. „Хемус“ №
45, находящ се в имот с пл. № 713 от кв. 79, съгласно действащия ПУП на с. Острово е
общинска собственост, съгласно акт за публична собственост № 89 от 16.11.2012 г.
През 2012 г. от Община Завет е възложено заснемане на имота и съгласно
обяснителната записка, изготвена от арх. Тоня Тихолова – Пенева, за направено

архитектурно заснемане на двуетажна масивна сграда, в нея се помещава читалище,
което се намира на сутерена, тоест на първия етаж, и помещения на втория етаж, в част
от които са разположени „Български пощи“ ЕАД.
Извършеното заснемане и изготвената обяснителна записка са доказателство, че
в конкретния случай, втория етаж от обособената част от двуетажна масивна сграда се
използва за задоволяване на нуждите на населението от достъп до пощенските услуги и
не се използва за трайно задоволяване на нуждите на населението, свързани с
читалищна дейност. Целия имот се използва за задоволяване на обществени нужди на
населението на с. Острово.
Имотът се управлява от кмета на Община Завет, съгласно АПС № 89 от
16.11.2012 г.
Промяната на вида на собствеността от публична в частна общинска
собственост, касае единствено втория етаж на сградата, в които помещения, жителите
на селото се обслужват от “Български пощи“ ЕАД, като променяйки вида на
собственост от публична в частна общинска ще се осигури по-облекчен режим за
наемане на имота, без търг и конкурс на част от втория етаж от сградата по реда на чл.
30 от Закона за пощенските услуги
Следва да се посочи, че предназначението на имота по смисъла на ЗУТ, е
различно от предназначението "за трайно задоволяване на обществени потребности от
местно значение" по смисъла на чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС. Предназначението по смисъла на
ЗУТ служи за устройствените цели на този закон и се придобива по силата на
административен акт, а предназначението по ЗОС представлява фактическото
състояние, съществуването на което само се констатира с решение на общинския съвет.
В този смисъл действително, промяната в характера на собствеността на част от
общинския имот не води и няма как да доведе до преотреждането на имота по смисъла
на ЗУТ и не е необходимо да се промени предназначението на имота.
Наличието на това фактическо състояние е достатъчен мотив за приемане на
решение за промяна на вида на собственост.
В случая се цели, променяйки вида на собственост от публична в частна
общинска собственост, да осигурим по-облекчен режим без търг и конкурс, ползването
на частта от посочения имот по реда на чл. 30 от Закона за пощенските услуги, с което
ще се осигури възможност, да ползват услугите предоставяни от „Български пощи“
ЕАД.“
Съгласно становището на Главния архитект на Община Завет, сградата се
намира в УПИ № VIIІ- С.Н.С и ритуална зала от кв.79. Обществено обслужващият
характер на сградата не противоречи на предназначението на Плана за регулация,
поради което не е необходимо провеждане на процедура по промяна предназначението
на същия.
Разположението на отделните помещения, общи части и местоположението на
обслужващите стълбища не позволяват обособяване на отделни самостоятелни обекти
по направеното предложение, без значителни преустройства. Тези същите помещения
от втория етаж могат да се използват за административни и обслужващи дейности без
промяна предназначението на сградата или част от нея, тоест не е необходимо да се
извърши промяна на предназначението за да се промени вида на собственост от
публична в частна общинска собственост на втория етаж със ЗП 155,66 кв. м. от
обособена част от двуетажна масивна сграда „Читалище“, с административен адрес: с.

Острово, ул. „Хемус“ № 45, находящ се в имот с пл. № 713 от кв. 79, съгласно
действащия ПУП на с. Острово.
Съгласно чл. 11 от ЗОС, Имоти и вещи - общинска собственост, се управляват в
интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на
добър стопанин.
Именно тази разпоредба е основание, Общинският съвет гр. Завет,
констатирайки, че фактическото състояние на втория етаж от двуетажната масивна
сграда е загубило своето предназначение по чл. 3, ал. 2 от ЗОС, да обяви по реда на чл.
6 от ЗОС, втория етаж със ЗП 155,66 кв.м. от обособена част от двуетажна масивна
сграда „Читалище“, с административен адрес с. Острово, ул. „Хемус“ № 45, находящ
се в имот с пл. № 713 от кв. 79, съгласно действащия ПУП на с. Острово за частна
общинска собственост.
Сходно решение е прието и от други общински съвети, включително от
Столичен Общински съвет през 2021 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 45, ал. 9 и ал. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо вх. №
0238/02.08.2021 г. от Областния управител на Област Разград и писмо с вх. № 03380/12.08.2021 г. от Кмета на Община Завет, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Приема повторно Решение № 207 по Протокол № 21 от 26.07.2021 година на
Общински съвет гр. Завет.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и
Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет – гр.
Завет.
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 22 от 08.09.2021 година
ПО ОСМА ТОЧКА
Учредяване на право на ползване на недвижими имоти – публична общинска
собственост в землището на гр. Завет за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства.
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 № 214
В общинска администрация към настоящия момент e подадено заявление от пчелар с
искане за учредяване на право на ползване на недвижими имоти – публична общинска
собственост в землището на гр. Завет за устройване на пчелин с над 10 пчелни семейства,
както следва:
1. Заявление с вх. № 94Б-521-1/10.05.2021 г. от Биляна Атанасова – регистриран пчелар,
за поземлени имоти с идентификатори 30065.67.8, НТП: Пасище, с площ 1000 кв.м. и
30065.67.12, НТП: Пасище, с площ 1000 кв.м., находящи се в гр. Завет – публична общинска
собственост.
Обществените отношения свързани със сектор „Пчеларство“ се уреждат със Закона за
пчеларството /ЗП/ и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, когато става
въпрос за устройване на пчелин върху недвижими имоти – общинска собственост с НТП
Пасища и мери.
Съгласно чл. 37п, ал. 1 от ЗСПЗЗ, за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни
семейства, на собственици на пчелини, регистрирани по реда на чл. 8 от Закона за
пчеларството, може да се учреди право на ползване върху пасища, мери и ливади от държавния
и общинския поземлен фонд. Правото на ползване се учредява върху свободни маломерни
имоти или части от тях, които се определят със ситуационна скица, като се спазват
изискванията на Закона за пчеларството. Правото на ползване се учредява без провеждане на
търг, по пазарни цени, определени от независим оценител.
Посочените от заявителя имоти са собственост на Община Завет и са маломерни имоти
с площ до 10 дка, съгласно § 2б от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ.
В изпълнение на разпоредбата по чл. 37п, ал.1 от ЗСПЗЗ са изготвени пазарни оценки от
независим оценител за имотите, посочени в заявлението.
Заявителят е регистриран по реда на Закона за пчеларството и на него може да се
учреди право на ползване по този ред.
Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, придобиването,
управлението и разпореждането с имоти и вещи-общинска собственост, се извършват под
общото ръководство и контрол на Общинския съвет.
Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, при отдаване под наем, под аренда, при ползване 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 ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 5, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.12 от
Закона за пчеларството, чл.37п, ал.1 и ал.4, т.2 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, чл.8, ал. 1 и чл.34, ал. 6 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет
гр. Завет
РЕШИ:
1. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на ползване, без провеждане на търг
или публично оповестен конкурс, за срок от 10 години за устройване на постоянен пчелин по
смисъла на Закона за пчеларството с над 10 пчелни семейства както следва:
1.1. Биляна Атанасова – жител на гр. Кубрат за поземлен имот с идентификатор
30065.67.8, с площ 1000 кв.м., НТП: Пасище, трайно предназначение на територията:
Земеделска, трета категория, местност „Могилите“ в землището на гр. Завет, за имота има
съставен АПОС 437/03.06.2020 г.
1.2. Биляна Атанасова – жител на гр. Кубрат за поземлен имот с идентификатор
30065.67.12, с площ 1000 кв.м., НТП: Пасище, трайно предназначение на територията:
Земеделска, трета категория, местност „Могилите“ в землището на гр. Завет, за имота има
съставен АПОС 441/03.06.2020 г.
2. Приема изготвената пазарна оценка от 20 лв./дка за целия срок на договора, за
имотите по т.1.1 и т.1.2.
3. Възлага на кмета на Община Завет да сключи договор за учредяване възмездно право
на ползване за срок от 10 години, със лицето подробно описано в т.1.1 и т.1.2 от настоящето
решение.
4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и на 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 № 22 от 08.09.2021 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот –
частна общинска собственост, находящ се в с. Острово.
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 № 215
В деловодството на община Завет е постъпило искане от СНЦ „Ловно-рибарско
дружество Сокол“, ЕИК 116516927, за предоставяне на безвъзмездно право на ползване
на недвижим имот частна – общинска собственост, представляващ празно дворно място
с площ 1046 кв.м. находящ се в с. Острово, ул. „Бели лом“ № 17, която да се използва за
нуждите на Ловно рибарско дружество (ЛРД) с. Острово.
В СНЦ „Ловно-рибарско дружество Сокол“, ЕИК 116516927, членуват редица
ловно – рибарски дружини, както от територията на Община Исперих, така и от
територията на Община Завет като един от тях е именно ЛРД с. Острово, в която
дружина членуват около 53 ловци.
В заявлението си председателят на СНЦ „Ловно-рибарско дружество Сокол“,
ЕИК 116516927, е посочил, че имотът е необходим за нуждите на ЛРД с. Острово. При
съгласие от страна на Общинския съвет – гр. Завет, сдружението има намерение да
разполага в имота преместваем обект – фургон, за задоволяване на нуждите на членовете
на ЛРД с. Острово.
При осъществяване на дейностите заложени в устава си СНЦ „Ловно-рибарско
дружество Сокол“, ЕИК 116516927, значително подпомага развитието на ловния и
риболовния спорт, в предоставения му ловностопански район, друг важен момент е, че с
планувани мероприятия членовете на ЛРД с. Острово, не дават да се увеличи
популацията на вредните хищници (лисици, чакали и др.), като по този начин се опазва
животните на малките стопанства, който е от огромно значение за населението на селото.
Видно от това предоставянето на имота за ползване от ЛРД с. Острово е целесъобразно,
като безвъзмездното предоставяне на имота е в интерес и полза на жителите на община
Завет.
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) имоти и вещи общинска собственост, се управляват в интерес на населението в общината съобразно
разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин.
В чл. 34, ал. 4 от ЗОС е предвидено, че Общината се разпорежда с имоти и вещи частна общинска собственост, чрез продажба, замяна, дарение, делба, възмездно или
безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права или по друг начин, определен в
закон.

Съгласно чл. 39, ал. 4 от ЗОС безвъзмездно право на ползване се учредява без
търг или конкурс след решение на общински съвет, прието с мнозинство две трети от
общия брой на съветниците, като срока на право на ползване не може да бъде по – дълъг
от 10 години (чл. 39, ал. 2, от ЗОС). За имота има съставен АПЧОС № 1089/13.07.2021 г.
Разпоредбите на чл. 29 и чл. 30 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД),
предвиждат, че български граждани, придобили право на лов, се обединяват в ловна
дружина с оглед на общността на техните интереси за стопанисване и опазване на дивеча
в един ловностопански район. Лицата, обединени в ловни дружини, учредяват ловно
сдружение на територията на едно или повече от едно съседно държавно горско
стопанство и/или държавно ловно стопанство с цел осъществяване на дейности, свързани
с възпроизводство, стопанисване, опазване и ползване на дивеча. Ловното сдружение
ръководи и организира дейността на дружините по възпроизводството, стопанисването,
опазването и ползването на дивеча върху предоставените им ловностопански райони.
Сдружението защитава интересите на ловците, сдружени при условията и по реда на чл.
29 от ЗЛОД, пред съответните държавни и общински органи.
Във връзка с учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот
частна – общинска собственост, представляващ празно дворно място с площ 1046 кв.м.
находящ се в с. Острово, ул. „Бели лом“ № 17 е необходимо да се актуализира и
годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при
община Завет за 2021 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9, чл. 11, ал.
1, чл.34, ал. 4 и чл. 39, ал.2 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 29 и 30 от
Закона за лова и опазване на дивеча, чл.6, ал.1 и чл. 37, ал. 1 от Наредба № 2 на ОбС –
гр. Завет, Общинският съвет гр. Завет

РЕШИ:
1. Изменя и допълва Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост при община Завет за 2021 г., както следва:
1.1. В буква „Б. Имоти, които община Завет има намерение да продаде” от
Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на
търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне
на концесия, дарения“ т. 20 се отменя.
1.2. В буква „В. Имоти, върху които община Завет има намерение да учреди
вещно право на ползване” 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 т.4:
№ по
ред
4.

Описание на имота:
Дворно място с площ 1046 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Бели лом“ № 17

2. Изменението и 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. Учредява безвъзмездно право на ползване на СНЦ„Ловно-рибарско
дружество Сокол“ ЕИК 116516927, върху имот представляващ празно дворно място с
площ 1046 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Бели лом“ № 17, за срок от 10 години. Срокът
започва да тече, от датата на сключване на договора за безвъзмездно право на ползване.
4. Безвъзмездното право на ползване на имота се учредява за нуждите на
“Ловно-рибарско дружество“ с. Острово и да се ползва именно за нуждите на
посоченото дружество.
5. Всички разходи, свързани с ползването на имота, вкл. данъци са за сметка на
СНЦ„Ловно-рибарско дружество Сокол“, ЕИК 116516927.
6. В акта са учредяване на безвъзмездно право на ползване (договор) да се
предвиди, че договорът се прекратява с прекратяване на членството на “Ловнорибарско дружество“ с. Острово в СНЦ„Ловно-рибарско дружество Сокол“, ЕИК
116516927.
7. Предоставения имот не може да се отдава под наем, да се предостави за
ползване на трети лица.
8. СНЦ„Ловно-рибарско дружество Сокол“, ЕИК 116516927 може да разполага
в имота преместваем обект, в това число и фургон, за задоволяване на нуждите на
членовете на ЛРД с. Острово при спазване на изискванията на относимите закони и
подзаконови норматовни актове.
9. Възлага на кмета на община Завет да сключи договор за безвъзмездно право
на ползване.
10. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и на
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 № 22 от 08.09.2021 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Свикване на Общо събрание на съдружниците на «В и К» ООД гр. Исперих на
29.09.2021 г.
Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС
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 № 216
В деловодството на Общинския съвет гр. Завет е постъпило писмо с Вх. № 03364/13.07.2021 година от Управителя на „ВиК” ООД гр. Исперих – инж. Айдън Мехмед, с което
се свиква редовно заседание на Общото събрание на съдружниците на „ВиК” ООД гр. Исперих
на 29.09.2021 г. от 9.30 часа в административната сграда на дружеството, находяща се в гр.
Исперих, ул. «Боровец» №1, при следния дневен ред:
1. Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството – «Български ВиК
холдинг» ЕАД, гр. София и предоставяне на съгласие за прехвърляне правото на собственост на
държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 3 938 броя
дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки един, представляващи 51 % от капитала
на «Водоснабдяване и канализация» ООД, гр. Исперих, на «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр.
София, чрез внасянето им като непарична вноска в капитала на «Български ВиК холдинг» ЕАД,
гр. София, при стойност на непаричната вноска, определена от три независими вещи лица,
назначени от Агенцията по вписванията, в размер на 39 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ
уведомително писмо № 20200930144356-3/15.10.2020 г. на Агенция по вписванията с приложен
Доклад на експертите по Акт за назначаване на вещи лица № 20200930144356/01-10.2020 г.
Срещу непаричната вноска с предмет правото на собственост на държавата чрез
министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 3 938 дяла от капитала на
«Български ВиК холдинг» ЕАД държавата ще запише и придобие 39 броя акции с номинална
стойност 1 000 лева всяка една от капитала на «Български ВиК холдинг» ЕАД и обща
номинална стойност от 39 000 лева.
2. Вземане на решение за промени в дружествения договор на «Водоснабдяване и
канализация» ООД – гр. Исперих, както следва:
2.1 В чл. 5 текста «Държавата – представлявана от определено от Министъра на
Териториалното развитие и строителството (ТРС) лице» се заменя с «Български ВиК холдинг»
ЕАД, гр. София».
2.2 Чл. 11. Капитал.
(1) Капиталът на дружеството е в размер на 77 222 (седемдесет и седем хиляди двеста
двадесет и два) лева, разпределен в 7 722 (седем хиляди седемстотин двадесет и два) дяла по 10
(десет) лева всеки.
(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:
- «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София – 3 938 дяла на обща стойност 39 383 лв.;
- Община Исперих – 2 085 дяла на обща стойност 20 850 лв.;
- Община Завет – 1 004 дяла на обща стойност 10 039 лв.;
- Община Самуил – 695 дяла на обща стойност 6 950 лв.

3. Разни.
Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на Общото
събрание на «В и К» ООД гр. Исперих 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 «В и К» ООД гр. Исперих, да гласува по съответния начин.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 138, ал. 1 във връзка с чл. 139, ал. 2 от
Търговския закон и чл. 16 от Дружествения договор на «В и К» ООД гр. Исперих, на основание
чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Дава мандат на Ахтер Сюлейманов Велиев - Кмет на община Завет за участие в
насроченото Общо събрание на съдружниците на «В и К» ООД гр. Исперих на 29.09.2021 г. от
9.30 часа в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Исперих, ул.
«Боровец» №1.
2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да упълномощи
с изрично пълномощно арх. Денис Татар - заместник кмет на Община Завет за представител на
Община Завет в Общото събрание на съдружниците на «В и К» ООД гр. Исперих.
3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва:
3.1. По т. 1 от дневния ред – Вземане на решение за приемане на нов съдружник в
дружеството – «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София и предоставяне на съгласие за
прехвърляне правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и
благоустройството върху 3 938 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки
един, представляващи 51 % от капитала на «Водоснабдяване и канализация» ООД, гр. Исперих,
на «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София, чрез внасянето им като непарична вноска в
капитала на «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София, при стойност на непаричната вноска,
определена от три независими вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията, в размер на
39 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо № 20200930144356-3/15.10.2020 г.
на Агенция по вписванията с приложен Доклад на експертите по Акт за назначаване на вещи
лица № 20200930144356/01-10.2020 г.
Срещу непаричната вноска с предмет правото на собственост на държавата чрез
министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 3 938 дяла от капитала на
«Български ВиК холдинг» ЕАД държавата ще запише и придобие 39 броя акции с номинална
стойност 1 000 лева всяка една от капитала на «Български ВиК холдинг» ЕАД и обща
номинална стойност от 39 000 лева, представителят на Община Завет в Общото събрание на
„ВиК” ООД гр. Исперих, да гласува «ЗА» следното:
Решение 1: Приемане на нов съдружник в дружеството – «Български ВиК холдинг»
ЕАД, гр. София и предоставяне на съгласие за прехвърляне правото на собственост на
държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 3 938 броя
дружествени дяла с номинална стойност 10 лева всеки един, представляващи 51 % от капитала
на «Водоснабдяване и канализация» ООД, гр. Исперих, на «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр.
София, чрез внасянето им като непарична вноска в капитала на «Български ВиК холдинг» ЕАД,
гр. София, при стойност на непаричната вноска, определена от три независими вещи лица,
назначени от Агенцията по вписванията, в размер на 39 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ

уведомително писмо № 20200930144356-3/15.10.2020 г. на Агенция по вписванията с приложен
Доклад на експертите по Акт за назначаване на вещи лица № 20200930144356/01-10.2020 г.
Срещу непаричната вноска с предмет правото на собственост на държавата чрез
министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 3 938 дяла от капитала на
«Български ВиК холдинг» ЕАД държавата ще запише и придобие 39 броя акции с номинална
стойност 1 000 лева всяка една от капитала на «Български ВиК холдинг» ЕАД и обща
номинална стойност от 39 000 лева.
3.2. По т. 2. от дневния ред - Вземане на решение за промени в дружествения договор на
«Водоснабдяване и канализация» ООД – гр. Исперих, както следва:
2.1 В чл. 5 текста «Държавата – представлявана от определено от Министъра на ТРС
лице» се заменя с «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София».
2.2 Чл. 11. Капитал.
(1) Капиталът на дружеството е в размер на 77 222 (седемдесет и седем хиляди двеста
двадесет и два) лева, разпределен в 7 722 (седем хиляди седемстотин двадесет и два) дяла по 10
(десет) лева всеки.
(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:
- «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София – 3 938 дяла на обща стойност 39 383 лв.;
- Община Исперих – 2 085 дяла на обща стойност 20 850 лв.;
- Община Завет – 1 004 дяла на обща стойност 10 039 лв.;
- Община Самуил – 695 дяла на обща стойност 6 950 лв.,
представителят на Община Завет в Общото събрание на „ВиК” ООД гр. Исперих, да
гласува «ЗА» следното:
Решение 2: Взема решение за промени в дружествения договор на «Водоснабдяване и
канализация» ООД – гр. Исперих, както следва:
2.1 В чл. 5 текста «Държавата – представлявана от определено от Министъра на
Териториалното развитие и строителството (ТРС) лице» се заменя с «Български ВиК холдинг»
ЕАД, гр. София».
2.2 Чл. 11. Капитал.
(1) Капиталът на дружеството е в размер на 77 222 (седемдесет и седем хиляди двеста
двадесет и два) лева, разпределен в 7 722 (седем хиляди седемстотин двадесет и два) дяла по 10
(десет) лева всеки.
(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:
- «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София – 3 938 дяла на обща стойност 39 383 лв.;
- Община Исперих – 2 085 дяла на обща стойност 20 850 лв.;
- Община Завет – 1 004 дяла на обща стойност 10 039 лв.;
- Община Самуил – 695 дяла на обща стойност 6 950 лв.
3.3. По т. 3. от дневния ред - Разни: Представителят на Община Завет в Общото
събрание на дружеството да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в защита
интересите на гражданите на Община Завет.
4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. Завет.

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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 22 от 08.09.2021 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предоставяне на еднократни парични помощи.
Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС
Общинският съвет гр. Завет с 12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 2 (двама), отсъстват – 3 (трима) от проведеното гласуване прие
следното
РЕШЕНИЕ № 217
В деловодството на Общинска администрация Завет за периода от средата на
месец май 2021 г. до средата на месец август 2021 година са постъпили 18 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 9 лица и по чл. 7 на 3 лица.
Комисията прие следното СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна парична помощ
на 12 лица, подробно описани в настоящето предложение.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 2 от
Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ на граждани
от Община Завет, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Да се отпуснат еднократни парични помощи на следните лица:
№

Имена и адрес на лицето

по

Помощта се
отпуска за:

Размер
на ЕПП
(в лв)

ред
1.

Неслян Ахмед, Брестовене

Лечение

100

2

Нигяр Расимова,Брестовене

Лечение

50

3

Мехмед Гаваз, Острово

Лечение

50

4

Невена Стоянова, Острово

Социални нужди

50

5

Крум Крумов, Завет

Лечение

100

6

Богомилка Илкова, Завет

Лечение

50

7

Фатмегюл Салим, Прелез

Лечение

70

8

Шенай Кямил, Прелез

Социални нужди

100

9

Зьоре Мюзекя, Завет

Лечение

70

10

Гюлтен Хакъ, Завет

Лечение

100

11

Гюлджан Исуф, Прелез

Лечение

100

12

Фатме Ибрям, Брестовене

Социални нужди

70

Всичко раздадени средства: 910.00 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

