
                                           
 

          
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

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

Протокол  № 28 от 19.05.2022 година 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 
Предоставяне на активи собственост на Община Завет, за управление и 

стопанисване на Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Детска градина „Червената 

шапчица“ с. Брестовене и Детска градина „Радост“ с. Острово на територията 

на община Завет.  

 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват - 4 (четирима) от проведеното поименно 
гласуване прие следното  

 
РЕШЕНИЕ  № 292 

 
На 29.12.2020 г. Община Завет в качеството си на бенефициент сключи 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG06RDNP001-19.030-0007-С01/2020 г. с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с 
нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ за изпълнение на проект 
„Обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска градина „Слънчо" 
гр. Завет, Детска градина „Червената шапчица" с. Брестовене и Детска градина 
„Радост“ с. Острово". Проектът е финансиран от 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“ от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 - 2020 г., по процедура BG06RDNP001-19.030 МИГ Завет - 
Кубрат: мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура”.  

Общата стойност на инвестиционния проект е 44 475.00 лв. без ДДС, от които 40 
027,50 лв. европейско и 4 447,50 лв. национално съфинансиране.  

Целта на проектното предложение е подобряване на материалната база в част от 
детските градини на територията на община Завет чрез обзавеждане на спални 
помещения и занимални в сградите на 3 обекта на образователната инфраструктура 
Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Детска градина „Червената шапчица“ с. Брестовене 
и Детска градина „Радост“ с. Острово", като основна цел е подобряване на условията за 
отглеждане и възпитание на децата, посещаващи трите детски градини.  

Проектното предложение предвижда осигуряване на модерна, функционална, 
здравословна и достъпна материална база на общинската образователна 
инфраструктура в населените места на община Завет. Целта на проектното 
предложение 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”. 
  Подобряване на качеството на предоставяната услуга в детските градини на 
територията на община Завет чрез подобряване на материално техническата база в 
трите детски заведения: на Детска градина „Слънчо“, разположена ул. " Хан Крум" № 
33 в гр. Завет, Детска градина „Червената шапчица“ разположена на ул. " Хан Кубрат " 
№ 2 в с. Брестовене и Детска градина „Радост“ разположена на ул. "Иван Вазов" № 1 в 
с. Острово, и създаване на по-благоприятни условия за растеж и развитие на децата, 
което от своя страна ще доведе до повишаване качеството на живот и е стъпка към 
постигане на устойчиво развитие 

След проведена обществена поръчка  с предмет : „Доставка на обзавеждане на 
спални-занимални помещения в ДГ „Радост“ с. Острово; Обзавеждане на спални 
помещения и занимални в ДГ „Червената шапчица“ с. Брестовене; Обзавеждане на 
спални-занимални помещения в ДГ „Слънчо“ гр. Завет“ , по Административен договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.030-0007-
С01/2020 г. по процедура BG06RDNP001-19.030 МИГ Завет - Кубрат: мярка 7.2 
“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура” от 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., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони, е сключен договор № АО-01-12-20/14.06.2022 г. с изпълнител „КАН-
УЧТЕХСПОРТ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, с. Кукорево, община Тунджа.  

Обзавеждането в изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
обзавеждане на спални-занимални помещения в ДГ „Радост“ с. Острово; Обзавеждане 
на спални помещения и занимални в ДГ „Червената шапчица“ с. Брестовене; 
Обзавеждане на спални-занимални помещения в ДГ „Слънчо“ гр. Завет“ е описано, 
както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование Мярка Количество Отчетна 

стойност 

Обзавеждане на спални-занимални помещения в ДГ „Слънчо“ гр. Завет 

1. Единично детско легло (материал ПДЧ) с 

матрак (полиуретанова пяна, с калъф) – 

размер 140/70 см. 

бр. 54 8 048,16 

 

2. Единично детско легло (материал ПДЧ) с 

матрак (полиуретанова пяна, с калъф) – 

размер 120/60 см. 

бр. 54 6 629,04 

3. Единично детско гардеробче (материал 

ПДЧ) -размер 26х38 h 120 см. 

бр. 108 5 333,04 



                                           
 

4. Детски маси – кръгли (материал ПДЧ) – 

размер 80/50 см. 

бр. 40 1 358,40 

5. Единични детски шкафчета за обувки 

(материал ПДЧ) – размер 20х20 h 25 см. 

бр. 108 2 559,60 

 ОБЩО ЗА ДГ „СЛЪНЧО“ ГР. ЗАВЕТ бр. 364 23 928,24 

 

№ 

по 

ред 

Наименование Мярка Количество Отчетна 

стойност 

Обзавеждане на спални помещения и занимални в ДГ „Червената шапчица“ с. 

Брестовене 

1. Единично детско гардеробче (материал 

ПДЧ) -размер 26х38 h 120 см. 

бр. 71 3 505,98 

2. Детски маси – кръгли (материал ПДЧ) – 

размер 80/50 см. 

бр. 12    407,52 

3. Единични детски шкафчета за обувки 

(материал ПДЧ) – размер 20х20 h 25 см. 

бр. 71 1 682,70 

 ОБЩО ЗА ДГ „ЧЕРВЕНАТА 

ШАПЧИЦА“ С. БРЕСТОВЕНЕ 

бр. 154 5 596,20 

 

№ 

по 

ред 

Наименование Мярка Количество Отчетна 

стойност 

Обзавеждане на спални-занимални помещения в ДГ „Радост“ с. Острово 

1. Единично детско легло (материал ПДЧ) с 

матрак (полиуретанова пяна, с калъф) – 

размер 140/70 см. 

бр. 25 3 726,00 

 

2. Единично детско легло (материал ПДЧ) с 

матрак (полиуретанова пяна, с калъф) – 

размер 120/60 см. 

бр. 25 3 069,00 

3. Единично детско гардеробче (материал 

ПДЧ) -размер 26х38 h 120 см. 

бр. 50 2 469,00 

4. Детски маси – кръгли (материал ПДЧ) – 

размер 80/50 см. 

бр. 10    339,60 

5. Единични детски шкафчета за обувки 

(материал ПДЧ) – размер 20х20 h 25 см. 

бр. 50 1 185,00 

 ОБЩО ЗА ДГ „РАДОСТ“ С. 

ОСТРОВО 

бр. 160 10 788,60 

 



                                           
 

 
 
 

Община Завет разполага с гореописаните активи, които е целесъобразно да се 
предоставят на посочените детски градини, което ще доведе до създаване на по-
благоприятни условия за растеж и развитие на децата. Горепосочените активи 
собственост на Община Завет, с обща отчетна стойност 40 313,04 лв., да се предоставят 
на Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Детска градина „Червената шапчица“ с. 
Брестовене и Детска градина „Радост“ с. Острово за стопанисване, ползване  и 
управление. 

Предвид изложеното 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, Общинският съвет – 
гр. Завет 
 

РЕШИ:  
 

1. Общинският съвет – Завет дава съгласие за предоставяне на дълготрайни 
материални активи за стопанисване и управление, както следва: 
1.1. На Детска градина „Слънчо“ гр. Завет 

№ 

по 

ред 

Наименование Мярка Количество Отчетна 

стойност 

Обзавеждане на спални-занимални помещения в ДГ „Слънчо“ гр. Завет 

1. Единично детско легло (материал ПДЧ) с 

матрак (полиуретанова пяна, с калъф) – 

размер 140/70 см. 

бр. 54 8 048,16 

 

2. Единично детско легло (материал ПДЧ) с 

матрак (полиуретанова пяна, с калъф) – 

размер 120/60 см. 

бр. 54 6 629,04 

3. Единично детско гардеробче (материал 

ПДЧ) -размер 26х38 h 120 см. 

бр. 108 5 333,04 

4. Детски маси – кръгли (материал ПДЧ) – 

размер 80/50 см. 

бр. 40 1 358,40 

5. Единични детски шкафчета за обувки 

(материал ПДЧ) – размер 20х20 h 25 см. 

бр. 108 2 559,60 

 ОБЩО ЗА ДГ „СЛЪНЧО“ ГР. ЗАВЕТ бр. 364 23 928,24 

 
1.2. На Детска градина „Червената шапчица“ с. Брестовене 

№ 

по 

ред 

Наименование Мярка Количество Отчетна 

стойност 

Обзавеждане на спални помещения и занимални в ДГ „Червената шапчица“ с. 

Брестовене 

1. Единично детско гардеробче (материал бр. 71 3 505,98 



                                           
 

ПДЧ) -размер 26х38 h 120 см. 

2. Детски маси – кръгли (материал ПДЧ) – 

размер 80/50 см. 

бр. 12    407,52 

3. Единични детски шкафчета за обувки 

(материал ПДЧ) – размер 20х20 h 25 см. 

бр. 71 1 682,70 

 ОБЩО ЗА ДГ „ЧЕРВЕНАТА 

ШАПЧИЦА“ С. БРЕСТОВЕНЕ 

бр. 154 5 596,20 

 
1.3. На Детска градина „Радост“ с. Острово 

 
№ 

по 

ред 

Наименование Мярка Количество Отчетна 

стойност 

Обзавеждане на спални-занимални помещения в ДГ „Радост“ с. Острово 

1. Единично детско легло (материал ПДЧ) с 

матрак (полиуретанова пяна, с калъф) – 

размер 140/70 см. 

бр. 25 3 726,00 

 

2. Единично детско легло (материал ПДЧ) с 

матрак (полиуретанова пяна, с калъф) – 

размер 120/60 см. 

бр. 25 3 069,00 

3. Единично детско гардеробче (материал 

ПДЧ) -размер 26х38 h 120 см. 

бр. 50 2 469,00 

4. Детски маси – кръгли (материал ПДЧ) – 

размер 80/50 см. 

бр. 10    339,60 

5. Единични детски шкафчета за обувки 

(материал ПДЧ) – размер 20х20 h 25 см. 

бр. 50 1 185,00 

 ОБЩО ЗА ДГ „РАДОСТ“ С. ОСТРОВО бр. 160 10 788,60 

 
         2. Възлага на Кмета на Община Завет да организира приемането и предаването на 
активите, и вписването на новонастъпилите обстоятелства в счетоводните регистри на 
Община Завет и Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Детска градина „Червената 
шапчица“ с. Брестовене, Детска градина „Радост“ с. Острово. 

  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  № 28 от 19.05.2022 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 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват - 4 (четирима) от проведеното поименно 
гласуване прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 293 
   

В деловодството на община Завет постъпи писмо от директора на ОП „Воден-
2009“ гр. Завет с Вх. № УД-02-19-87/29.04.2022г. 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. Храсторез STIHL FS 490  бр. 8 

2. Клонорез STIHL HT 105 бр. 2 

3. Моторен трион STIHL MS 362 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 19 817,88 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: 
 

2. 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 

1. Храсторез STIHL FS 490  бр. 8 15 039,36 

2. Клонорез STIHL HT 105 бр. 2    3 179,52 

3. Моторен трион STIHL MS 362 бр. 1    1 599,00 

 ОБЩО бр. 11 19 817,88 

 
 
         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  № 28 от 19.05.2022 година 

 
ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 

 Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. – етап 
1 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 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват - 4 (четирима) от проведеното поименно 
гласуване прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 294 
 

Бюджетната процедура за 2023 г. стартира съгласно БЮ № 1/18.03.2022 г. – 
Указания за подготовка и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните 
разпоредители с бюджет за периода 2023 г. - 2025 г., съгласно т.2.1.3. от Решение № 38 
на Министерския съвет от 27 януари 2022 г. за бюджетна процедура за 2023 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. Във връзка с 
гореизложеното е изготвено настощото предложение за бюджетна прогноза на 
общината за периода 2023 г. - 2025 г. на постъпленията от местни приходи и на 
разходите за местни дейности на община Завет.  

Предложението за бюджетна прогноза на общината за периода 2023 г. - 2025 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, ал.5 и ал.6 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 бюджетна прогноза на Община Завет за периода 2023 г. - 

2025 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 2023 г. - 2025 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 2022 г. и 2023 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 2023 г. - 2025 г.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 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  № 28 от 19.05.2022 година 
 
 

ПО  ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 
Разделяне на поземлен имот с идентификатор 10714.47.231, находящ се в  

землището на с. Веселец. 
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

Общинският съвет гр. Завет с 12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”– 1 (един), отсъстват – 4 (четирима) от проведеното поименно 
гласуване прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 295 
 

Община Завет е собственик на поземлен имот – частна общинска собственост, с 
идентификатор 10714.47.231, с площ 15423 кв.м., трайно предназначение на 
територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, 
ведомствен път, категория на земята – трета, имота се намира в землището на с. 
Веселец, същият обслужва общо 26 поземлени имота, тоест имота се ползва като път за 
преминаване към други поземлени имоти. Самата площ  на посочения имот за 
използването му като път е много голяма, поради което от страна на Община Завет е 
направено проучване с правоспособен геодезист, за възможността за делба на имота, 
като една част от съществуващия имот ще си остане път, който да обслужва 
заинтересованите страни, а другата да се използва като отделен имот - друг вид 
земеделска земя.  

При съгласие от страна на Общинския съвет, имотът може да се раздели на два 
самостоятелни парцела с приблизителна площ 12423 кв.м. и 3000 кв.м., като 
разделянето на поземлен имот  с идентификатор 10714.47.231 няма да ограничи 
достъпа на заинтересованите страни до земеделските земи. Община Завет има 
намерение след осъществяване на делбата да започне процедура за смяна на НТП на 
новообразувания имот с приблизителна площ 3000 кв.м., която от път да стане друг  
вид земеделска земя за останалата част от имота не се предвижда промяна на 
предназначението.    

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, от Закона за общинската 
собственост във връзка с чл. 1, ал. 4 от Наредба № 2 на Общинския съвет - гр. Завет за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският 
съвет гр. Завет  

 

РЕШИ: 

 
1. Общинският съвет гр. Завет дава съгласието си за разделяне (делба) на 

общински имот – частна общинска собственост, с идентификатор 10714.47.231,  площ 
15423 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно  



                                           
 

 
 
 

ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, категория на земята – трета, 
находящ се в землището на с. Веселец на два самостоятелни имота (парцела) с площ 
приблизително 12423 кв.м. и 3000 кв.м. 

2. Възлага на кмета на община Завет, изпълнението на настоящото решение, вкл. 
да състави актове за общинска собственост на новообразуваните имоти, както и при 
необходимост да предприеме мерки за отразяване на  измененията в кадастралната 
карта и кадастралните регистри. 

 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 решението 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  № 28 от 19.05.2022 година 

 
ПО  ПЕТА  ТОЧКА 
Разпореждане с незастроен недвижим имот, собственост на община Завет 

в гр. Завет. 
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
 Общинският съвет гр. Завет с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват - 4 (четирима) от проведеното поименно 
гласуване прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 296 
В общинска администрация гр. Завет е постъпило заявление от  страна на 

физическо лице за закупуване на недвижим имот, находящ се в гр. Завет, с адрес ул. 
„Цар Иван Асен“ № 4 с площ 25 850 кв.м. За имота има съставен Акт за поправка на акт 
за частна общинска собственост № 1125/11.05.2022 г., вписан в Служба по вписванията.     
 Имотът е включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2022 г., приета от Общински съвет Завет, с която са 
определени общинските имоти, които Община Завет има намерение да продаде през 
2022 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 отреден за производствени и складови дейности с площ 
25 850 кв.м., находящ се в гр. Завет, кв. 68, УПИ III – 1004 „ПСД“, съгласно действащия 
ПУП на гр. Завет, одобрен със заповед № 280/31.05.1979 год. и ЧИ със заповед № 
228/27.07.2007 г. на кмета на община Завет, ул. „Цар Иван Асен“ № 4, е изготвена 
данъчна оценка по чл. 264 от ДОПК и пазарна оценка от лицензиран оценител, както 
следва: 

Данъчна оценка на имота: 87 812,50 лв. 
Пазарна оценка на имота:  175 563,00 лв.  
С продажбата на имота 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. 

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 имот в гр. 

Завет  – частна общинска собственост, както следва: 
     1.1. Незастроен недвижим имот с площ 25 850 кв.м., находящ се в гр. Завет, кв. 
68, УПИ III – 1004 „ПСД“, съгласно действащия ПУП на гр. Завет, одобрен със заповед 
№ 280/31.05.1979 год. и ЧИ със заповед № 228/27.07.2007 г. на кмета на община Завет, 
ул. „Цар Иван Асен“ № 4. За имота има съставен Акт за поправка на акт за частна 
общинска собственост № 1125/11.05.2022 г.  Върху имота има следните ограничения: 
През имота минава електропровод 20 кV, с обща сервитутна площ 4166 кв.м. и кабел 20 
кV, с обща сервитутна площ 200 кв.м. 

Данъчна оценка на имота: 87 812,50 лв. 
Пазарна оценка на имота:  175 563,00 лв. 

    Определя начална тръжна цена: 175 563,00 лв.  
2. Приема изготвената пазарна оценка на оценител на недвижими имоти по т. 1. 

 3. Определя стъпка за наддаване за имота, описан в т.1 – 5 % от началната 
тръжна цена. 

 4. Определя депозит за участие в публичния търг за имота, описан в т.1 – 50 % 
от началната тръжна цена. 

 5. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 
продажба на горепосочения имот 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 имота 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.  

 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  № 28 от 19.05.2022 година 

 
 

ПО  ШЕСТА  ТОЧКА 
Изпълнение Постановление № 326 на Министерския съвет от 12.10.2021г. 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

 Общинският съвет гр. Завет с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват - 4 (четирима) от проведеното поименно 
гласуване прие следното  

 
РЕШЕНИЕ  № 297 

 
В Държавен вестник  бр. 87 от 19.10.2021 г. е публикувано Постановление № 326 

на Министерския съвет от 12.10.2021 г., с което се одобряват допълнителни трансфери 

за други целени разходи, включително за местни дейности, по бюджетите на общините 

за 2021 г. за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки 

във връзка с COVID -19, както и за субсидиране на пътническите превози по 

междуселищните  автобусни  линии.  На Община Завет е преведен трансфер от 259 100 

лева. Към настоящият  момент от тези средства във връзка с решение на Общинския 

съвет и за субсидиране на пътническите превози по междуселищните  автобусни  линии 

са изразходвани  81487 лева. 

 Във връзка с възникналата пандемия от COVID – 19 се извършиха промени в 

редица нормативни актове в т. ч и в Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните 

изисквания към гробищните паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на 

покойниците.  С така приетото изменение на наредбата, публикувано в ДВ бр. 97 от 

10.12.2019 г. се поставят допълнителни изисквания към гробищните паркове  и 

подходите до тях. 

 Гробищните паркове се проектират, изпълняват и подържат в съответствие с 

изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с увреждания. 

Към терените на гробищата има  изискване същите да не се наводняват при проливни 

дъждове или топене на снегове и др. 

 Населението в общината е застаряващо. По-голямата част от младите хора се 

насочват към по-големите градове и в чужбина. Преобладаващото възрастно население  

и увеличената смъртност във връзка със заболяването COVID – 19, доведе до 

чувствително увеличаване броят на починалите през предходните и настоящата година. 

 В  Община Завет са постъпили писма от Кметовете на с. Брестовене и с. Острово  
с искане  за закупуване на определена техника и извършване на различни дейности до и 
в гробищните паркове във връзка с  провеждането на погребенията в условията на 
пандемична обстановка на COVID -19. 
  



                                           
 

 
 
 

Случаите са следните: Гробищният парк в с. Брестовене се намира извън 
населеното място. До него се стига по силно компрометиран, неравен, трудно 
проходим, черен път с наклонени участъци. През есенно- зимния сезон, при сняг и 
дъжд,  по него може да се пътува изключително само с високо проходими автомобили.  
 С измененията в Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към 
гробищните паркове /гробища/ и погребването и пренасянето на покойниците се 
посочва, че лицата,  починали от остри заразни заболявания се подготвят по  определен 
начин и тяхното пренасяне и превозване се извършва със специализиран транспорт. 
Предвид условията на пътя до гробищата в с. Брестовене,  това изискване е трудно 
изпълнимо. 
 В тази връзка се предвижда извършване на дейности, които ще позволят този 
път да бъде достъпен за населението на с. Брестовене и да улесни  семействата на 
починалите при извършването на погребенията.  Тези дейности включват извършване 
на предварителна работа по терена, включително почистване от наноси, профилиране, 
доставка, полагане и уплътняване на пътя с трошен камък. Разстоянието, което ще бъде 
обработено е около 730 линейни метра, в това число в района на гробищния парк  ще се 
изгради паркинг с паркоместа за автомобилите на посетителите, който също ще бъде от 
каменна настилка. Предвидената стойност на тези дейности възлиза на около 48 500 
лева. 
 Това ще осигури нормален достъп до гробищния парк на селото, както за хората, 
така и за специализираните автомобили за превоз на покойниците. 
 В с. Острово пред портала на гробищния парк има изграден асфалтов паркинг, 
който е свързан с асфалтов път към селото, изграден преди десетина години. За да се 
стигне до този асфалтов път, процесията с покойника  преминава през вътрешни улици 
в селото, които са със силно компрометирана  основа и настилка, което затруднява 
придвижването до гробището. Това са участъци от ул. „Бели Лом“ и ул. „Арда“ в 
селото, които са останали неасфалтирани. Полагането на асфалт в тези участъци ще 
доведе до пълното  изграждане на тези две улици и ще осигури  свързването им с 
асфалтирания терен, който води до гробищния парк. По този начин населението на с. 
Острово ще има осигурен лесен и удобен достъп до гробището на селото и 
безпрепятствено ще изпраща своите близки в последния им път. Предвижда се за тези 
дейности да се изразходват около 94 500 лева. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация във връзка с Постановление № 
326 на Министерския съвет от 12.10.2021 г., Общинският  съвет гр. Завет 
 

РЕШИ: 
 

1. За изпълнение на мерките във връзка с COVID-19  за нуждите на населението 

на община Завет със средства, осигурени по Постановление № 326 на Министерския 

съвет от 12.10.2021 г. да се извършват следните дейности: 

1.1. Засипване с трошено-каменна настилка  на пътя до гробищния парк в с. 

Брестовене и изграждане на  паркинг в терена на гробището  на  приблизителна 

стойност 48 500 лв. 

1.2. Ремонт и асфалтиране на част от ул. „Бели Лом“ и част от ул. „Арда“ в с. 

Острово с приблизителна стойност 94 500 лв.  



                                           
 

 

 

2. Промяната следва да се отрази по бюджета на Община Завет  в съответните 

дейности и разходни параграфи съгласно Единната бюджетна класификация. 

3. Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния 

управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им.  

          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  № 28 от 19.05.2022 година 

 
ПО  СЕДМА  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 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват - 4 (четирима) от проведеното поименно 
гласуване прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 298 
 

      Съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, (Обн. - ДВ, бр. 

11 от 10.02.1987 г.; изм. и доп., бр. 21 от 15.03.1991 г.; в сила от 15.03.1991 г.; бр. 2 от 

07.01.1994 г.; в сила от 01.01.1994 г.; изм., бр. 62 от 11.07.1995 г.; в сила от 01.07.1995 

г.; бр. 34 от 25.04.1997 г.; изм. и доп., бр. 40 от 30.04.1999 г.; в сила от 01.05.1999 г.; 

изм., бр. 2 от 08.01.2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 2 от 07.01.2011 г., в сила от 

01.01.2011 г.;, приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г.) след изтичане на всяко тримесечие 

се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от 

съответния колективен орган.  

 Във връзка с това предлагам следния отчет за извършени командировъчни 

разходи:  

 ОТЧЕТ  
за направените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и 

Председателя на Общинския съвет гр. Завет за първо тримесечие на 2022 г. 
 

Отчетен период – 
I-во тримесечие на 2022 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 137.39 лв. 167.00 лв. 
в т.ч. дневни 0.00 лв. 0.00 лв. 
Общо 137.39 лв. Общо                       167.00лв. 
  
 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   

 
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки от Кмета на Община 

Завет и Председателя на Общинския съвет - Завет за първо тримесечие на 2022 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  № 28 от 19.05.2022 година 
 

 
ПО  ОСМА  ТОЧКА 

 Определяне размер на разходите на общинския съветник във връзка с 

дейността му за 2022 година.   

  Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС   

 
 Общинският съвет гр. Завет с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват - 4 (четирима) от проведеното поименно 
гласуване прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 299 
 

Съгласно чл.18, ал. 6 на Правилника за организацията и дейността на общинския 
съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието  му  с  общинската администрация 
(Приет с Решение № 15  по Протокол № 03 от 16.12.2019 г., изм. и доп. с Решение № 
118  по Протокол № 12 от 22.10.2020г., изм. и доп. с Решение № 160  по Протокол № 
16 от 25.02.2021г. на ОбС гр. Завет изм. с Решение № 16/14.02.2022г. на АС Разград, 
изм. и доп. с Решение № 286 по Протокол № 27 от 15.04.2022г. на Общински съвет гр. 
Завет) „В съответствие с разпоредбата на чл.34, ал.4 от ЗМСМА, разходите на 
общинския съветник във връзка с дейността му за пътни, за канцеларски материали, за 
комуникации, за организиране на приемни, за повишаване на квалификацията, за 
ползване на експерти, за срещи с избирателите от общината, за ползване на клубни 
бази, зали и други, се поемат от общинския бюджет срещу представена лична 
декларация от общинския съветник по образец, съгласно Приложение № 1. Същите се 
изплащат  в края на всяко полугодие на календарната година  в размер, определен с 
решение на Общинския съвет.” 

Предвид изложеното и на основание основание  чл. 21, ал. 1, т. 6  във връзка с 
чл. 34, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.18, 
ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет Завет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет гр. 
Завет   

 
РЕШИ: 

 
1. Определя размер на разходите на общинския съветник във връзка с дейността 

му за пътни, за канцеларски материали, за комуникации, за организиране на приемни, за 
повишаване на квалификацията, за ползване на експерти, за срещи с избирателите от 
общината, за ползване на клубни бази, зали и други за 2022 година на стойност 400.00 
(четиристотин) лева, платими по банков път, след представена лична декларация от 
общинския съветник по образец в срокове, както следва: 

1.1. за първото полугодие на 2022 година – през м. юли - 200.00 лева; 
1.2. за второто полугодие на 2022 година –през м. декември – 200.00 лева. 



                                           
 

  
 
 

 2. Средствата да бъдат изплатени от дейност 123 “Общински съвети” параграф 
10-00 “Издръжка”, параграф 10-20 „Разходи за външни услуги“. 

3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 
Областния управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. 
Завет.  
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 
                                                                                                                                                                     

 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

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

Протокол  № 28 от 19.05.2022 година 
 

 
ПО  ДЕВЕТА ТОЧКА 

 Определяне представител на Община Завет в комисията за изработване на 

областна здравна карта.  

  Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС   

 
Общинският съвет гр. Завет с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 4 (четирима) от проведеното гласуване прие 
следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 300 
 

Във връзка с предстоящо изготвяне на Национална здравна карта, чрез която се 
определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от 
достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ, в деловодството на 
Общинския съвет е постъпило писмо с Вх. № 01-58/05.05.2022 г. от Министъра на 
здравеопазването – Проф. Асена Сербезова, в което е отправено искане за определяне 
на представител на Община Завет в комисията за изработване на здравна карта на 
област Разград. 

Съгласно чл. 29, ал. 2 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) 
Националната здравна карта се изработва въз основа на областни здравни карти. За 
изработване на областната здравна карта министърът на здравеопазването назначава 
комисия за всяка област, която включва областния управител, двама представители на 
регионалната здравна инспекция, двама представители на районната 
здравноосигурителна каса, двама представители на районната колегия на Българския 
лекарски съюз, един представител на районната колегия на Българския зъболекарски 
съюз, един представител на регионалната колегия на Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи, един представител на представителните 
организации за защита на правата на пациентите, признати по реда на чл. 86в от Закона 
за здравето, и по един представител на всяка община в съответната област. Областният 
управител е председател на комисията. 

При определяне представителя на общината в комисията за изработване на 
областна здравна карта, следва да бъде спазена разпоредбата на чл. 29, ал. 4 от ЗЛЗ, 
съгласно която той се определя по реда на Закона за местното самоуправление и 
местната администрация. 

В тази връзка трябва да определим представител на Община Завет в комисията 
за изработване на здравна карта на област Разград. 

Отчитайки професионалната компетентност в областта на здравеопазването, за 
представител на Община Завет в комисията за изработване  на здравна карта на област 
Разград предлагам г-н Ерсин Сюлейман Исмаил – Председател на Общинския съвет гр.  



                                           
 

 

 

Завет и член на Постоянната комисия по здравеопазване при Националното сдружение 
на общините в РБ. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 29, ал. 3 и ал. 4 от Закона 
за лечебните заведения и писмо Изх. № 08-00-493 от 04.05.2022 година на Министъра на 
здравеопазването,  Общинският съвет гр. Завет   

 

РЕШИ: 
  

1. Определя г-н Ерсин Сюлейман Исмаил – Председател на Общинския съвет  
гр. Завет за представител на Община Завет в комисията за изработване на областна 
здравна карта на област Разград. 

2. При невъзможност лицето по т. 1 да участва, Общинският съвет гр. Завет  
дава мандат на Ертан Сали Бахар - заместник кмет на Община Завет за участие в в 
комисията за изработване на областна здравна карта на област Разград. 

3. Възлага на Кмета на Община Завет да уведоми своевременно Министъра на 
здравеопазването за определения представител на Община Завет, за назначаването му в 
комисията за изработване на областна здравна карта на област Разград. 

4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 
Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. 
Завет. 
 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

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

Протокол  № 28 от 19.05.2022 година 
 

 
ПО  ДЕСЕТА ТОЧКА 

 Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели от община 
Завет при Окръжен съд - Разград за мандат 2023-2026 година, определяне на 
правила за нейното провеждане и създаване на  комисия за изготвяне на 
предложение за съдебни заседатели.  
   Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС   

 
Общинският съвет гр. Завет с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 4 (четирима) от проведеното гласуване прие 
следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 301 
 

С писмо Изх. № ИП-0151 от 06.04.2022 г., Административният ръководител на 
Апелативен съд – Варна и Председател на Административен съд - Варна  ни уведомява, 
че на основание чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт, Общинският съвет следва да 
предложи на Общото събрание на съдиите в Апелативен съд – Варна списък от 2 
(двама) съдебни заседатели от община Завет при Окръжен съд Разград за предстоящия 
мандат. 
 Съдебните заседатели са граждани, които се определят от съответния общински 
съвет и носят обществения мандат на този орган на местно самоуправление. Заемането 
на длъжност "съдебен заседател" не е професия, а е изява на граждански и обществен 
дълг. Съдебните заседатели са лица с различен социален статут и различни професии. 
Избраните съдебни заседатели имат мандат, който е 4 години. Встъпването в длъжност 
на съдебен заседател става след полагане на клетва.  
 Условията на които следва да отговарят кандидатите за съдебни заседатели 
съгласно чл.67 от Закона за съдебната власт са: 

Чл. 67. (1) За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български 
гражданин, който:  

1. е на възраст от 21 до 68 години;  
2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на 

съда, за който кандидатства;  
3. има завършено най-малко средно образование;  
4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;  
5. не страда от психически заболявания.  
Чл. 67. (3) Съдебен заседател не може да бъде лице, което:  
1. е съдебен заседател в друг съд;  
2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;  
3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация 

с политически цели;  
 
 



                                           
 

 
 
 

4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на 
вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, 
намиращи се в съдебния район, за който е избран. 

 
Съгласно Чл. 68. (1) от ЗСВ  В срок 5 месеца преди изтичането на мандата на 

съдебните заседатели общинските съвети, които се намират в съдебния район на 
съответния съд, обявяват в един местен ежедневник, в електронните медии, на 
интернет страниците на съответните общини и общински съвети, а при липса на 
такива - по друг подходящ начин, откриването на процедурата за определяне на 
съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане. В същия срок общинските 
съвети избират комисии, които извършват проверка на документите на кандидатите 
за съдебни заседатели, и изготвят доклад.  

С цел по-доброто прецизиране на кандидатурите за съдебни заседатели и във 
връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), следва да се открие процедура 
за определяне на съдебни заседатели от община Завет за Окръжен съд – Разград, да се 
изготвят правила за нейното провеждане и да се избере комисия, която да извърши 
проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад. 

Мандатът на настоящите съдебни заседатели изтича на 05.12.2022 г., съгласно 
чл. 68 в от Закона за съдебната власт. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.1, т.23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт,  
Общинският съвет гр. Завет  

РЕШИ:  
1. Общинският съвет гр. Завет на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната 

власт, открива процедура за определяне на съдебни заседатели от община Завет за 
предстоящия мандат 2023 – 2026 година на Окръжен съд – Разград. 

2. Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на следните 
изисквания: 

2.1. Да са дееспособни български граждани;  
2.2. Да са на възраст от 21 до 68 години;  
2.3. Да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район 

на съда, за който кандидатстват;  
2.4. Да имат завършено най-малко средно образование;  
2.5.Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от 

реабилитацията;  
2.6. Да не страдат от психически заболявания; 
2.7. Да не са съдебни заседатели в друг съд; 
2.8. Да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани; 
2.9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или 

организация с политически цели; 
2.10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на  

вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, 
намиращи се в съдебния район, за който са избрани. 

2.11. Да не са били съдебни заседатели за повече от два последователни мандата 
при Окръжен съд – Разград. 
 3. Определя и утвърждава документи, които следва да подадат кандидатите 
за съдебни заседатели до Общинския съвет Завет: 



                                           
 

 
 
 

3.1.  Заявление по образец (Приложение№1); 
3.2.  Подробна автобиография, подписана от кандидата(Приложение№2);  
3.3.  Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;  
3.4.  Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;  
3.5. Данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обърне за 

препоръки(Приложение№3);  
3.6. Мотивационно писмо(Приложение№4);  
3.7. Писмено съгласие  (Приложение№5) 

 3.8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ 
(Приложение№6);  

 3.9. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване 
на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени 
преди 16 юли 1973 г.  

  (Образците на документите по т. 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.7 и 3.8 се предоставят в 
деловодството на Общинския съвет – Завет.) 

Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт – за това, че 
кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се 
установяват служебно от комисията и не е необходимо кандидатите да представят 
свидетелство за съдимост. 

4. Необходимите документи по т. 3 за участие в открита процедура за 
определяне на съдебни заседатели от община Завет за Окръжен съд – Разград за мандат 
2023-2026 година, сложени в запечатан плик се подават в срок от 7 юни 2022 година 
включително до 17.00 часа на 20 юни 2022 година в деловодството на Общинския съвет 
гр. Завет, ул. „Лудогорие” № 19, ет. 2, кабинет № 214, като се завеждат с входящ номер 
по реда на тяхното постъпване. 
 5. На 23 юни 2022 г. в 15.00 часа, в кабинет № 214  в сградата на Общинска 
администрация Завет, Комисията за изготвяне на предложение за съдебни заседатели да 
проведе заседание за преценка по документи на допустимостта на кандидатите за 
съдебни заседатели и да изготви списък на допуснатите до участие кандидати. 
 6. На 24 юни 2022 г., най-късно до края на работния ден, Комисията за изготвяне 
на предложение за съдебни заседатели, публикува на интернет страницата на община 
Завет, списъка на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, 
мотивационни писма и препоръки, както и документа за извършена проверка по реда на 
Закона за достъп и разкриване на документите за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на 
Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година. 
 7. Общинският съвет оправомощава комисията за изготвяне на предложение за 
съдебни заседатели да проведе изслушване на кандидатите в публично заседание на 
18.07.2022 г. от 14.00 часа, в кабинет № 214 в сградата на Общинска администрация 
Завет, като за него следва да бъдат уведомени всички кандидати. Общинските 
съветници, които желаят да зададат въпроси на кандидатите за съдебни заседатели, 
могат да присъстват на заседанието на комисията и да зададат своите въпроси. 
 8. Не по-късно от три работни дни преди изслушването (12 юли 2022 г), 
юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна 
дейност, могат да представят на Общинския съвет становища за кандидата, включващи 
и въпроси, които да му бъдат поставяни. 



                                           
 

  
 
 

Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.  
 9. След приключване на изслушването на кандидатите, Комисията за изготвяне 
на предложение за съдебни заседатели, съставя доклад за протичането му, който се 
предоставя на Общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването на кандидатите и се 
публикува на интернет страницата на Община Завет заедно с протокола от 
изслушването. В доклада следва изрично да бъдат посочени кандидатите, които имат 
квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности, с 
оглед спазване на изискванията на чл. 68 ал. 5 от Закона за съдебната власт. 
 10. Общинският съвет в публично заседание с мнозинство, повече от половината 
от присъстващите членове, определя кандидатите за съдебни заседатели, които ще 
предложи за избиране от Общото събрание на Апелативен съд – Варна.  
 11. Правила за избор на съдебни заседатели: 
 11.1. Изборът на съдебни заседатели се извършва от Общинския съвет чрез явно 
гласуване; 
 11.2. Кандидатите следва да бъдат подредени в доклада по реда на постъпване на 
техните заявления в деловодството на Общински съвет Завет; 
 11.3. За избрани се считат кандидатите, получили гласовете на повече от 
половината от присъстващите общински съветници. 
 12. На основание чл. 68, ал. 1, изречение първо от Закона за съдебната власт 
възлага на Председателя на Общинския съвет гр. Завет да обяви в един местен 
ежедневник и на интернет страницата на Община Завет откриването на процедурата за 
определяне на съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане. 

13. На основание чл. 68, ал. 1, изречение второ от Закона за съдебната власт, 
Общинският съвет гр. Завет избира комисия за изготвяне на предложение за съдебни 
заседатели, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни 
заседатели, да изготви доклад и да представи на Общинския съвет – Завет кандидатите 
за съдебни заседатели от община Завет при Окръжен съд – Разград, които отговарят на 
изискванията на чл.67, ал. 1 от ЗСВ, в състав от пет члена в т.ч. председател, както 
следва: 

Председател на комисията: Хюсеин Хайри Руфи – общински съветник 
 Членове : Гюнеш Лютфи Махмуд - общински съветник 
                       Селиман Илмаз Вели- общински съветник 
                       Нихат Ахмед Расим - общински съветник 
                       Сунай Халибрям Караюсеин - общински съветник 
 14. Разходите за изготвянето на документите на двамата кандидати за съдебни 

заседатели, които ще бъдат предложени на Апелативен съд – Варна, са за сметка на 
бюджета на Община Завет. 
 15. 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  № 28 от 19.05.2022 година 
 

 
ПО  ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на заседание 
на Общото събрание на „Асоциация по В и К” на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград на 26.05.2022 г. 
   Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 

 
Общинският съвет гр. Завет с 12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

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

РЕШЕНИЕ  № 302 
 

В деловодството на Общинския съвет гр. Завет на 28.04.2022 година е постъпило 
писмо от Областния управител на област Разград, в качеството му на Председател на 
„Асоциация по ВиК” на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване –
Дунав” ЕООД гр. Разград, с което се свиква заседание на Общото събрание на 
Асоциацията, което ще се проведе на 26.05.2022 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в зала 712 на 
Областна администрация Разград, при следния дневен ред: 

1. Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2022 г. по смисъла на чл.198в, 
ал. 4, т. 9 от Закона за водите; 

2. Съгласуване на проект на Бизнес плана на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, 
гр. Разград за развитие на дружеството през регулаторен период 2022 – 2026 г.; 

3. Съгласуване на договор за предоставяне на питейна вода на „Водоснабдяване 
и канализация“ ООД, гр. Търговище; 

4. Съгласуване на договор за предоставяне на питейна вода на „Водоснабдяване 
и канализация“ ООД, гр. Исперих. 

5. Други. 
 
На основание чл. 8, ал. 2, във вр. с ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация – разпределението на 
процентното съотношения на гласовете на членовете е както следва: 

 
Областният управител, представляващ държавата 35,00% 
Община Разград 34.78 % 
Община Кубрат 12,49% 
Община Завет  7,21% 
Община Лзница  6,31% 
Община Цар Калоян  4,21% 

 
На основание чл. 10, ал. 5, т. 5 предл. последно от Правилника за организацията 

и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Председателят на А ВиК  
 



                                           
 

 
 
 

предоставя на Общинския съвет предложения за решения по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от 
дневния ред, както следва: 

Решение 1 по т. 1: На основание чл.198в, ал.4, т. 9 от Закона за водите, 
членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат бюджет на 
Асоциацията за 2022 г. 

Решение 2 по т. 2: На основание чл.198в, ал.4, т. 5 и чл. 198м от Закона за 
водите, членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД гр. Разград, съгласуват 
проекта на Бизнес плана за развитие на дейността на «Водоснабдяване – Дунав» 
ЕООД гр. Разград, като В и К оператор за периода 2022 г. – 2026 г. 

Решение 3 по т. 3: На основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. 
за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните 
и канализационните системи, членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД гр. Разград, 
съгласуват договора за предоставяне на питейна вода на друг оператор – 
«Водоснабдяване и канализация» ООД гр. Търговище. 

Решение 4 по т. 4: На основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. 
за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните 
и канализационните системи, членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД гр. Разград, 
съгласуват договора за предоставяне на питейна вода на друг оператор – 
«Водоснабдяване и канализация» ООД гр. Исперих. 

 
Съгласно разпоредбата на чл.198е, ал. 5 от Закона за водите, във връзка с чл.5, 

ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 
канализация (издаден от министъра на регионалното развитие, обн. ДВ бр. 66 от 
08.08.2014 г., в сила от 08.08.2014 г., изм. бр. 106 от 23.12.2014 г., в сила от 23.12.2014 
г.) позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на Общото 
събрание на Асоциацията по В и К 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 Асоциацията, да гласува по съответния начин. 

С оглед на срока за провеждане на заседанието, насрочено за 26.05.2022г. 
(четвъртък), и необходимостта от осигуряване на участието на представителите на 
Община Завет в заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, и за защита на 
особено важни и значими обществени интереси, свързани с дейността на Асоциация по 
ВиК се налага общинският съвет гр. Завет да допусне предварително изпълнение на 
настоящото решение, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 15, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал.5 от Закона 
за водите, по повод покана за редовно заседние на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, насрочено за 
26.05.2022г. (четвъртък) от 10:30 ч. в зала 712 на Областна администрация Разград,  
Общинският съвет гр. Завет   

 



                                           
 

 

 

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

в насроченото редовно заседние на Общото събрание на Асоциацията по ВиК. 
2. При невъзможност лицето по т. 1 да участва, Общинският съвет гр. Завет дава 

мандат на арх. Денис Юнал Татар - заместник кмет на Община Завет за участие в 
насроченото редовно заседние на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД гр. Разград.  

3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 
3.1. По т. 1 от дневния  ред – Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 

2022 г. по смисъла на чл.198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите, представителят на 
Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД гр. Разград, да гласува «ЗА» следното 
решение: На основание чл.198в, ал.4, т. 9 от Закона за водите, членовете на Общото 
събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат бюджет на Асоциацията за 
2022 г. 

3.2. По т. 2 от дневния ред - Съгласуване на проект на Бизнес плана на 
„Водоснабдяване – Дунав” ЕООД, гр. Разград за развитие на дружеството през 
регулаторен период 2022 – 2026 г., представителят на Община Завет в Общото 
събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да гласува «Въздържал се» следното 
решение: На основание чл.198в, ал.4, т. 5 и чл. 198м от Закона за водите, членовете 
на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД гр. Разград, съгласуват проекта на Бизнес плана за 
развитие на дейността на «Водоснабдяване – Дунав» ЕООД гр. Разград, като В и К 
оператор за периода 2022 г. – 2026 г. 

 
Становище по т. 2 от дневния ред: 
Предложеното увеличение на цената на водата към настоящият момент не е 

мотивирано, справедливо и целесъобразно.  
Предвид, че цената на водата е най-висока в Област Разград, поради ниските 

доходи на населението на общината, увеличението на цената на водата е неприемливо. 
Реално това още повече утежнява и без това влошаващото се финансово състояние на 
българските домакинства, предвид ръста на повишаване цените  на основни стоки и 
услуги. Липсва подобрение на качеството на услугата. Липсват реално извършени 
инвестиции. Няма подобрение на показателите за качеството на услугата, касаещи 
загубите на вода, които продължават да са висок процент,  т.е. увеличаването на цената 
на водата не кореспондира с качеството, със загубите и с реално извършените 
инвестиции. Гражданите не виждат  предвиденото увеличение на цената на водата да се 
отрази върху повишаване качеството на услугата. Те нямат избор и се задължават да 
плащат по-висока цена на водата. Потреблението е онова, което трябва да генерира 
приходи, за да може нормално да работи ВиК дружеството. Гражданите следва да 
плащат в съответствие с качеството на предоставяне на услугата, която получават, 
а ВиК дружеството следва да планира и реализира инвестиции за подобряване на 
мрежата и подновяването ѝ.  

3.3. По т. 3 от дневния ред - Съгласуване на договор за предоставяне на 
питейна вода на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище,  
представителят на Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К на  



                                           
 

 
 
 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да 
гласува «ЗА» следното решение: На основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14 септември 
2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на 
водоснабдителните и канализационните системи, членовете на Общото събрание на 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - 
Дунав” ЕООД гр. Разград, съгласуват договора за предоставяне на питейна вода на 
друг оператор – «Водоснабдяване и канализация» ООД гр. Търговище 

3.4. По т. 4 от дневния ред - Съгласуване на договор за предоставяне на 
питейна вода на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Исперих,  
представителят на Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД гр. Разград, да 
гласува «ЗА» следното решение: На основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14 септември 
2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на 
водоснабдителните и канализационните системи, членовете на Общото събрание на 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - 
Дунав” ЕООД гр. Разград, съгласуват договора за предоставяне на питейна вода на 
друг оператор – «Водоснабдяване и канализация» ООД гр. Исперих 

3.5. По т. 5 от дневния ред - Други: Представителят на Община Завет в Общото 
събрание на Асоциацията 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 им.  

5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване 
на участието на представителите на Община Завет в заседание на Общото събрание на 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” 
ЕООД гр. Разград, насрочено за 26.05.2022г. (четвъртък) и защита на особено важни и 
значими обществени интереси, свързани с дейността на Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, 
Общинският съвет гр. Завет допуска предварително изпълнение на решението. 
Разпореждането за допускане на предварително изпълнение може да се оспори в 3-
дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс, чрез Общинският съвет 
гр. Завет пред Административен съд Разград от обявяването на решението. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 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  № 28 от 19.05.2022 година 
 

 
ПО  ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 Ново обсъждане на Решение № 278 прието по Протокол № 27 от 15.04.2022 
г. на Общински съвет гр. Завет.  
   Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 

 
Общинският съвет гр. Завет с 11 (единадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

„Въздържали се”– 1 (един), отсъстват – 5 (петима) от проведеното поименно 
гласуване прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 303 
 

Областният управител на Област Разград с писмо Вх. № 02-52/27.04.2022 г. е 

върнал за ново разглеждане Решение № 278, прието с Протокол № 27 от заседание на 

Общински съвет гр. Завет, проведено на 15.04.2022 г. с аргумента, че посоченото 

решение е незаконосъобразно. Като мотиви за това твърдение е посочил, че съгласно 

чл. 14, ал. 2 от ЗОС, отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на 

общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен 

ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс 

или е определен друг ред. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва 

договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице, 

и че съгласно чл. 12 от ЗОС е допустимо имотите – общинска собственост да бъдат 

предоставени за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна 

издръжка, но не е било допустимо управляващите тези общински имоти сами да 

организират и провеждат търговете и конкурси за отдаването им под наем. 

 Вярно е, че ЗОС предвижда изрична компетентност на Кмета на общината да 
управлява и отдава под наем определени имоти – общинска собственост, но само на 
тези имоти, които не са предоставени от общинският съвет за управление от други лица 
по аргумент на чл. 12, ал. 5 от ЗОС, съгласно която имотите и вещите - общинска 
собственост, които не са предоставени за управление на други лица, се управляват от 
кмета на общината. Тоест кметът има правомощия да управлява само непредоставените 
от общинския съвет за управление от други органи, имоти. В този смисъл са 
разпоредбите на чл. 14, ал. 7, изр. второ, във връзка с чл. 12, ал. 4 и 5 и чл. 8, ал. 3 от 
ЗОС.   

Разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация /ЗМСМА/ определя Общинския съвет като орган, управляващ, 
предоставящ за управление, и разпореждащ се с общинско имущество, като той 
определя и конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и 
кметства. В тази връзка чл. 8, ал. 1 от ЗОС предвижда, че придобиването, управлението 
и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, се извършват под общото  



                                           
 

 
 
 

ръководство и контрол на общинския съвет. По силата на чл. 12 от ЗОС е предвидена 
възможност имотите и вещите – общинска собственост да се предоставят безвъзмездно 
за управление на юридически лица и звена на бюджетна издръжка. Съгласно чл. 8, ал. 2 
и чл. 12, ал. 4 от ЗОС, редът за предоставяне за безвъзмездно управление на имоти и 
вещи – общинска собственост, се определя от Общинския съвет с наредба. 
Следователно органът, в чиято компетентност е управлението и разпореждането с 
общинската собственост, е общинският съвет. Предвидена е възможност по волята и 
съобразно установени от органа ред и условия, същият да определи други органи, 
компетентни да осъществяват управлението на отделни имоти - общинска собственост.  

Начинът, по който общинският съвет осъществява тези си правомощия се 
определя от него с наредба, израз на нормотворческата му дейност относно 
регулирането на въпроси с местно значение. Такава наредба в случая се явява Наредба 
№ 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
(Приета с Решение № 396 по Протокол № 37 от 13.12.2018 г., изм. и доп. с Решение № 
499 по Протокол № 46 от 27.09.2019 г., изм. и доп. с Решение № 73 по Протокол № 07 
от 28.05.2020 г., изм. и доп. с Решение № 278 по Протокол № 27 от 15.04.2022 г. на 
Общинския съвет гр. Завет). 

В чл. 13, ал. 3 от горепосочената наредба е посочено, че ръководителите на 
юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, управляват предоставените 
им имоти. С новоприетия и оспорен член 26а, ал. 1 и 2 от наредбата е предвидено, че 
предоставяне под наем на имоти или части от тях - общинска собственост, 
предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена се 
извършва от директорите на съответните заведения, след провеждане на публичен търг 
или публично оповестен конкурс, без приемане на решение от Общинския съвет гр. 
Завет. Процедурата по провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс 
се открива със заповед на директора на съответното училище или детска градина, след 
прието решение от Обществения съвет към съответното училище, а при случаите, в 
които такива не са създадени от педагогическия съвет. В останалите случаи със заповед 
на директора на съответното заведение. Заповедта се публикува на интернет страницата 
на съответното заведение, един вестник и на определено за целта място в сградата на 
съответното заведение.  

Цитираната разпоредба е приета на основание чл. 8, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, съгласно която в наредбата (Наредба № 2) се определя и 
редът за предоставяне под наем на имоти или части от тях - общинска собственост, 
предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена. 

Иначе казано, Общинският съвет гр. Завет в съответствие с приложимите 
нормативни актове, материалната и териториалната си компетентност, в случаите, 
когато е приел решение с което безвъзмездно е предоставил имоти –общинска 
собственост на управление на училища, детски градини и обслужващи звена, е 
определил директорите им за компетентни органи за извършване на процедурата за 
отдаването им под наем , като са въведени определени условия във връзка с начина и 
реда на провеждане на публичен търг или конкурс, тоест определил директорите на 
съответните заведения за компетентни органи при извършване на действия на 
управление. 

 Подобни правила за провеждане на търгове и конкурси за имоти – общинска 
собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи 
звена, от директори на училища съществуват в наредби на други Общински съвети,  



                                           
 

 
 
 

като за пример може да се посочи Наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС на Общински 
съвет – Пловдив.  

 В този смисъл е и представеното становище от юрисконсулта на Община Завет. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 45, ал. 9 и 10 

от ЗМСМА,  Общинският съвет гр. Завет   

 

РЕШИ: 
  

 1. Приема повторно Решение 278 по Протокол № 27/15.04.2022 г. на Общински 
съвет гр. Завет.  

 2. 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  № 28 от 19.05.2022 година 
 

 
ПО  ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 Определяне представител на Община Завет в комисията за изработване на 
областна аптечна  карта.  
   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет с 12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 5 (петима) от проведеното гласуване прие 
следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 304 
 

Във връзка с предстоящо изготвяне на Национална аптечна карта, чрез която се 
определят на териториален принцип потребностите на населението от достъп до 
лекарствени продукти, отпускани в аптеки, в деловодството на Община Завет  е 
постъпило писмо с Изх. № 08-00-518/13.05.2022 г. от Министъра на здравеопазването – 
проф. Асена Сербезова, в което е отправено искане за определяне на представител на 
Община Завет в комисията за изработване на областна аптечна карта на област Разград. 

Съгласно чл. 227б, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина, Националната аптечна карта се изработва въз основа на областни аптечни 
карти. За изработване на областната аптечна карта, министърът на здравеопазването 
назначава комисия за всяка област, която включва областния управител, двама 
представители на регионалната здравна инспекция, двама представители на районната 
здравноосигурителна каса, двама представители на регионалната колегия на 
Българския фармацевтичен съюз, един представител на регионалната колегия на 
Българската асоциация на помощник-фармацевтите, един представител на 
представителните организации за защита на правата на пациентите, признати по реда 
на чл. 86в от Закона за здравето, и по един представител на всяка община в съответната 
област. Областният управител е председател на комисията. 

Съгласно чл. 227б, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина, представителите на общините се определят по реда на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. В изпълнение на посочената разпоредба 
следва да се определи представител на Община Завет, който да участва в комисията, 
която ще изработи областната аптечна карта. В срок до 31 май 2022 г. следва  да се 
изпрати в Министерство на здравеопазването решението на Общинския съвет и 
заповедта на Кмета на Община Завет, с които се определя едно лице за представител на 
общината в областната комисия за изработване на областна аптечна карта. 

Отчитайки професионалната компетентност в областта на здравеопазването, за 
представител на Община Завет в комисията за изработване  на Областна аптечна карта 
на област Разград, предлагам г-н Ерсин Сюлейман Исмаил – Председател на  

 



                                           
 

 

 

Общинския съвет гр. Завет и член на Постоянната комисия по здравеопазване при 
Националното сдружение на общините в РБ. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 227б, ал. 1 от Закона за 
лекарствените продукти в хуманната медицина и писмо Изх. № 08-00-518 от 13.05.2022 година 
на Министъра на здравеопазването, Общинският съвет гр. Завет  

 

РЕШИ: 

  
1. Определя г-н Ерсин Сюлейман Исмаил – Председател на Общинския съвет  

гр. Завет за представител на Община Завет в комисията за изработване на областна 
аптечна карта на област Разград. 

2. При невъзможност лицето по т. 1 да участва, Общинският съвет гр. Завет  
дава мандат на г-н Ертан Сали Бахар - заместник кмет на Община Завет за участие в 
комисията за изработване на областна  аптечна  карта на област Разград. 

3. Възлага на Кмета на Община Завет да уведоми своевременно Министъра на 
здравеопазването за определения представител на Община Завет, за назначаването му в 
комисията за изработване на областна аптечна карта на област Разград. 

4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 
Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. 
Завет. 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 

Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 


