
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

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

Протокол  № 34 от 12.01.2023 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА
 Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на

услугите по  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и
инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в
съоръжения и инсталации и  поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места в община Завет за 2023 г.

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община

Общинският съвет гр. Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 1 (един), отсъства - 1 (един) от проведеното поименно гласуване
прие следното

РЕШЕНИЕ  № 344

 Съгласно чл. 66, ал.1 от Закона за местни данъци и такси  (в редакция към ДВ, бр.
97 от 06.12.2016 г.), таксата (за битови услуги) се определя в годишен размер за всяко
населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за
всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери,
кофи и други;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) събиране,
включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за третирането им;

3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.; изм. изцяло, бр. 98 от 2010
г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) проучване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата
за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.
60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

 В изпълнение на посочената по-горе разпоредба е изготвена План-сметката за
2023 г. като за база изработването ѝ са взети предвид необходимите разходи на
Общинско предприятие “Воден 2009” - Завет за сметосъбиране и сметоизвозване, както
обезпеченията и отчисленията породени от нормативни актове на Министерски съвет. В
план-сметката са включени и разходи за горива и материали във връзка с управлението и
контролирането на дейностите по чистотата.

 План-сметката е съобразена и с честота на събиране и сметоизвозване по
населени места и райони за 2023 година, определени със Заповед № УД-02-09-
379/28.10.2022 г. на Кмета на община Завет. Честотата на събиране и извозване на БО
за 2023 г. е 4 пъти месечно за всяко едно населено място на територията на общината.



Освен посочените в чл.  66,  ал.  1 разходи,  които се включват задължително към
план сметката за 2023 г., в плана са включени и други разходи, които са също част от
план –сметката, както следва:

 1. Разходите за работни заплати и осигуровки за 2023 г. -   разчетени са на
база численост в дейност “Чистота”. Щатната численост към бюджета на Общинско
предприятие “Воден 2009” за 2023 г., която ще обслужва дейностите по чистотата е 11
бр.

План-сметката за 2023 г. се състои от приходна и разходна част, както следва:

І. По отношение на приходната част:

1. Приходи от Такса „Битови отпадъци”.
Приходната част се формира основно от приходите от Такса „Битови отпадъци”.

Предвид факта, че не се предвижда промяна в размера на таксата за следващата година,
съответно план-сметката е разработена със 100% от ресурса на очакваните приходи от
Такса „Битови отпадъци” за 2023 г. който е в размер на 365 245 лв.

ІІ. По отношение на разходната част:

1. Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите
отпадъци - контейнери, кофи и други:

За дейностите по сметосъбиране на територията на община Завет се използват
Контейнери тип „Бобър" с обем 1100 литра.

2. Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
третирането им;

Услугата по сметосъбиране и сметоизвозване през 2023 г. в община Завет се
извършва с два сметоизвозващи автомобила.

За дейността по сметосъбиране и сметоизвозване са предвидени средства в
размер на 318 093 лв. Разходите са за: заплати, осигуровки и издръжка на ОП
“Воден 2009”.

Община Завет извозва отпадъците на регионално депо за неопасни отпадъци гр.
Разград.

3. Разходи за  проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване
на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за
управление на отпадъците;

Обезпеченията и отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО са съответно 3,86 лева и
95,00  лева на тон отпадък.  Прогнозното количество битови отпадъци,  които ще се
извози на депото през 2023 г. е в размер на 3 500 тона. В тази връзка обезпеченията по



чл. 60 от ЗУО ще бъдат в размер на 13 510 лв., а отчисленията по чл. 64 от ЗУО ще са в
размер на 332 500 лв.

Отделно от отчисленията са предвидени 46 550 лв. за обезвреждане на
отпадъците на Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Разград., които съгласно
съгласно Договор № 206/31.07.2020 г. са 13,30 лв./т. отпадък.

4. Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за
обществено ползване.

Един от големите проблеми в областта на отпадъците е непрекъснатото
възникване на нови и възобновяването на стари нерегламентирани сметища. Факт е,
че непосредствено след почистване от страна на общината на дадено сметище, се
намират недобросъвестни граждани които отново изхвърлят отпадъци. За в бъдеще
разходите по това перо ще нарастват, което е продиктувано и от зачестилите
проверки от контролните органи.

ОП “Воден 2009” се грижи и за дейностите по почистването на улиците,
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места,
предназначени за обществено ползване, за което също се разходват немалко
средства.

Планираните средства за 2023 г. са в размер на 5 000 лв.

Разходите по предоставяне на услугите по събиране и транспортиране на
битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на
битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и  поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване в населените места в община Завет за 2022 г.по
план сметката възлизат на 715 653 лв.

- Очакваните приходи са в размер на 365 245 лв.
- Дофинансиране с местни приходи 350 408 лв.

Тъй като разходната част е свита максимално, остава като вариант
единствено дофинансиране на дейността от местни общински приходи.

Съгласно чл.  8,  (4)  от ЗМДТ -  В случаите,  когато размерът на таксите не
възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата
между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.

Важно е да се уточни, че чл. 66 от ЗМДТ е променян няколко пъти, като
последните направени изменения и допълнения ще влязат в сила от 1 януари на втората
година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и
жилищния фонд в Република България през 2021 г., а актуалната и действаща
разпоредба към настоящия момент е в редакцията на Държавен вестник, бр. 97, от
06.12.2016 г., съгласно правноинформационната система „Лакорда“.

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т.23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 66 от Закона за
местни данъци и такси (в редакция към ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.), чл. 8, ал. 4 от Закона
за местните данъци и такси, чл. 20а, ал. 2 от Наредба № 9 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет,
Общинският съвет – гр. Завет



РЕШИ:

1. Общинския съвет - Завет одобрява план-сметка за всяка дейност,  включваща
необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци -
контейнери, кофи и други, събиране, включително разделно на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им,
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците, почистване на
уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените
места, предназначени за обществено ползване, в населените места в община Завет за
2023 г., както следва:

1.Приходна част:

1.1. Очаквани приходи от такса битови отпадъци – 365 245 лв.
1.2. Дофинансиране от собствени приходи – 350 408 лв.

2.Планирани разходи за 2023г.  – 715 653 лв.



ПЛАН-СМЕТКА
за разходите по Дейност 623 “Чистота” по видове дейности и елементи за

всички населените места  в Община Завет за 2023 г.
1. Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци -
контейнери, кофи и други;

                   Общо разходи  0
2. Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци от територията
на Община Завет и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за третирането им (Регионално депо - гр. Разград)

318 093
Разходи на Общинското
предприятие "Воден-2009" 318 093

§ 01-00 - Заплати на персонала по
труд. правоотношения 148 225

§ 05-00 - Задължителни
осигурителни вноски от
работодателя

28 698

§ 05-51 - Осигурителни вноски за
ДОО от работодателя и държавата 17 900

§ 05-60 - Здравно осигурителни
вноски от работодателя 7 145

§ 05-80 - Вноски за допълнително
задължително осигуряване от
работодател

3 653

§ 10-00 - Издръжка 140 200
§ 10-13 - Постелен инвентар и
облекло 2 200

§ 10-15 - Материали 28 600
§ 10-16 - Вода, горива, енергия 83 900
§ 10-20 - Разходи за външни
услуги 23 393

§ 10-62 – Разходи за застраховки 2 107
§ 19-00 Платени данъци, такси и
административни санкции 970

§ 19-01- платени държавни данъци,
такси, наказателни лихви и
административни санкции

50

§ 19-81 – платени общински
данъци, такси, наказателни лихви
и административни санкции

920

Заета щатна численост - брой 11
3. Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците

Разходи на Общинска
администрация за депониране и
отчисления 392 560



(на база 3 500 тона)
- Депониране на битови отпадъци
в Регионално депо за неопасни
отпадъци – Разград – съгласно
договор № 206/31.07.2020 г. /13,30
лв./т./
- дофинансиране с местни приходи
17 908 лв.

46 550

- Отчисления за обезвреждане  на
депонираните неопасни отпадъци
в Регионалното депо съгласно чл.
64 от ЗУО за всеки тон отпадък за
депата по чл.  2,ал.  3,  т.  1  от
Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за
реда и начина за изчисляване и
определяне размера на
обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на
отпадъци-съгл.чл. 20, ал. 1, т. 1к за
2022 г. – 95,00 лв./т.
- дофинансиране с местни приходи
332 500 лв.

332 500

    - Обезпечение за депонираните
отпадъци в Регионалното депо
съгласно чл. 60 от ЗУО за всеки
тон  (Наредба № 7 от 19.12.2013 г.
за реда и начина за изчисляване и
определяне размера на
обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на
отпадъци – 3,86 лв./т.)

13 510

4. Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Общо разходи   5 000
Разходи на Общинското
предприятие "Воден-2009" за
почистване

3 000

§ 10-00 - Издръжка 3 000
 - Разходи за почистване и
оформяне на траншеи по торища
в населените места от община
Завет

1 000

- Почистване на битови отпадъци
от сервитутни зони на общински
пътища

1 000

- Почистване при извънредно
настъпили обстоятелства и при
необходимост от допълнително

1 000



Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им.

Препис от решението да сe изпрати на Районна Прокуратура – гр. Разград
Териториално отделение – гр. Кубрат за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл.
45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 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…./п/
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

почистване на територии за
обществено ползване
Разходи на Общинска
администрация 2 000

§ 10-00 - Издръжка 2 000
§ 10-20 – Разходи за
обезпаразитяване и дезинфекция
на обекти от зелената система в
населените места (паркове,
градини, зелени площи) –
почистване, пръскане и други.

1 000

§ 10-20 - Почистване на
дъждоприемни канали и битови
отпадъци от речни корита и
дерета на територията на
общината

1 000

Общо разходи: 715 653



ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

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

Протокол  № 34 от 12.01.2023 година

ПО  ВТОРА  ТОЧКА
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от

нейното управление по видове и категории обекти през 2022 година.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община

Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъства – 1 (един) от проведеното поименно
гласуване прие следното

РЕШЕНИЕ  № 345

В изпълнение на задължението на чл.66а от Закона за общинската собственост,
кметът на общината съставя и предоставя на Общинския съвет отчет за състоянието на
общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории
обекти.

Водещ планов документ за дейността през отчетния период е Годишната
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.
Структорното звено, което пряко осъществява дейностите по изпълнение на
програмата е Дирекция „ОСОПИХД”.

На вниманието на Общинскя съвет е предоставен изготвеният отчет за
състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по
видове и категории обекти за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

                                                       Отчет
за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното

управление за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.

І. Съставените  и пресъставените към 31.12.2022 г. актове за общинска
собственост са 46 броя, от които за недвижими имоти - частна общинска собственост
38 броя и 8 броя – публична общинска собственост, описани по землища, както следва:

  гр. Завет – 9 броя, от които 6 бр. АЧОС и 3 бр. АПОС
  с. Брестовене – 1 брой, от които 1 бр. АЧОС и 0 бр. АПОС
  с. Острово – 22 броя, от които 22 бр. АЧОС и 0 бр. АПОС
  с. Иван Шишманово – 6 брой, от които 5 бр. АЧОС и 1 бр. АПОС
  с. Веселец – 2 броя, от които 0 бр. АЧОС и 2 бр. АПОС
  с. Прелез – 2 броя, от които 2 бр. АЧОС и 0 бр. АПОС
  с. Сушево – 4 броя, от които 2 бр. АЧОС и 2 бр. АПОС

Гореизброените имоти се делят по НТП, както следва:
1. Имоти с НТП:  Нива общо 10 бр.  с площ 91,375 дка с данъчна стойност от

15 212,70 лв.;



2. Имоти с НТП:  Пасища,  мери общо 8 бр.  с площ 314,284 дка с данъчна
стойност от 19 108,40 лв.;

3. Имоти с друго НТП: общо 6 бр.  с площ 251,910 дка с данъчна стойност от
38 008,80 лв.;

4. Имоти в регулация -  дворни места и сгради общо 22 бр.  с площ 46 776,75
кв.м. (46,777 дка) с данъчна стойност от 159 169,20 лв.

През годината периодично са нанасяни в досиетата към АОС, в разписните
листи за имотите и в главния регистър договорите за продажба на общински имоти, за
учредено право на прокарване, както и заповедите за отписване на общински имоти,
които са престанали да бъдат общинска собственост.

Имотите - публична общинска собственост, предназначени за трайно
задоволяване на обществени потребности от общинско значение (за културни,
образователни, детски, младежки, спортни и социални мероприятия) в голямата си част
са предоставени за управление на учреждения, организации и юридически лица на
бюджетна издръжка, които осъществяват изброените дейности.

Поддържането и ремонтите на имотите и вещите - публична общинска
собственост, се извършва в рамките на предвидените бюджетни и привлечени средства.

Нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за
нуждите на общината или на юридически лица на издръжка от общинския бюджет, са
отдадени под наем чрез търг или конкурс по реда на Наредбата № 2 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

II. През отчетния период са сключени и прекратени общо 143 договори, анекси
и допълнителни споразумения, както следва:

№ по
ред Вид на документа Брой

1. Договори до 1 год. 47
2. Договори над 1 год. 31
3. Др. вид договори, анекси, доп. спор. 55
4. Прекратени договори 10
5. Общо 143

През 2022 г. от страна на общинската администрация са проведени общо 10
публични търга за отдаване под наем (5 бр.) и продажба (5 бр.) на недвижими имоти –
общинска собственост.

След решение на общински съвет – гр. Завет през отчетния период са сключени
3 договора за прекратяване на съсобственост.
            Събраната сума за отчетния период от наеми на помещения, земеделски земи и
пасища  е в размер на 115 330,75 лв.

ІІІ. За отчетния период 01.01.2022 г. - 31.12.2022 г. са сключени 22 броя
договори за продажба на недвижими имоти собственост на община Завет, като
приходите от  продажбата са в размер на 298 707,22 лв.



ІV. Изпълнението на годишната програма за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост при община Завет за 2022 г. е както следва:

Изпълнение на годишната програма за 2022 г.
№ Постъпили приходи /лв./ Предвидени Изпълнени %
1. Наем земя 140 000,00 103 614,67 74,01
2. Наем имущество 10 000,00 11 716,08 117,16
3. Продажби 100 000,00 298 707,22 298,71

ОБЩО 250 000,00 414 037,97 165,62

  Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с
чл.66а от ЗОС, чл.1, ал.6 от  Наредба № 2  на ОбС – Завет за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр. Завет

РЕШИ:
1. Приема Отчета за състоянието на общинската собственост и за резултатите от

нейното управление за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 година.
Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния

управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им.
Препис от решението да сe изпрати на Районна Прокуратура – гр. Разград

Териториално отделение – гр. Кубрат за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл.

45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 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…/п/
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  № 34 от 12.01.2023 година

ПО  ТРЕТА  ТОЧКА
Приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имоти –

общинска собственост при Община Завет за 2023 г.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община

Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъства – 1 (един) от проведеното поименно
гласуване прие следното

РЕШЕНИЕ  № 346

В изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на
Община Завет за 2023 година общинският съвет приема годишна програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по предложение на кмета
на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината
за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при
необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.

Програмата съдържа:
- прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с

придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;
- описание на имотите, които общината има намерение да предложи за

предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на
търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на
концесия;

- описание на имотите, които общината има намерение да придобие в
собственост и способите за тяхното придобиване;

- обекти от първостепенно значение;
- други данни, определени от общинския съвет.

Предвид гореизложеното предлагам на вниманието Ви следната



ОБЩИНА ЗАВЕТ

ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С

ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

В ОБЩИНА ЗАВЕТ

за  2023 година



     І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящата програмата отразява намеренията на Община Завет за управление и

разпореждане с имоти - общинска собственост през 2023 г.
            Тя съдържа:

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с
придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

 2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на
търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на
концесия;

3. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в
собственост, и способите за тяхното придобиване;

4. обекти от първостепенно значение;
5. други данни, определени от общинския съвет.

II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И

РАЗПОРЕЖДАНЕТО С
ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

№
по
ред

Вид дейност
Прогнозен
резултат в

  лв.
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ

А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1. Отдаване под наем на помещения 11 000,00 лв.

   2. Отдаване под наем на терени 0,00 лв.
3. Отдаване под наем на жилища 0,00 лв.

   4. Отдаване под наем на движими вещи 0,00 лв.
   5. Отдаване под наем на земеделска земя, пасища и мери 100 000,00 лв.

Всичко от управление на имоти-общинска собственост (Т.А) 111 000,00 лв.
Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

1. Продажба на имоти - общинска собственост в регулация 40 000,00 лв.
2. Продажба на земеделска земя 50 000,00 лв.

   3. Учредени вещни права 0,00 лв.
4. Цена на ползване на дървесина от общинските горски територии 0,00 лв.

   5. Цена на ползване на недървесни горски продукти 0,00 лв.
   6. Концесии на микроязовири 0,00 лв.

Всичко от разпореждане с имоти - общинска собственост
(Т.Б)

90 000,00 лв.

ВСИЧКО ПРИХОДИ (Т.А + Т.Б) 201 000,00 лв.
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

1.
За   технически   дейности   -   скици,   разделяне   или   обединяване   на
имоти, заснемане на имоти и др.)

4 000,00 лв.

   2. За оценки 4 000,00 лв.
   3. За обявления 2 000,00 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ 10 000,00 лв.



III. 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

№ по
ред                                                    Описание на имотите

А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ЗАВЕТ  ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ

1. Сграда със ЗП 100 кв.м. в гр.Завет, ул. „Лудогорие” № 21

2. Магазин № 2 със светла площ 16,4 кв.м., адрес гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 95-97

3.
Терен с площ 1 кв.м. за поставяне на вендинг кафемашина в гр. Завет,
ул. „Освобождение“ № 60

4. Поземлен имот с идентификатор 70384.21.49 с площ 17,685 дка /Землище с. Сушево/
5. Поземлен имот с идентификатор 70384.56.121 с площ 12,499 дка /Землище с. Сушево/
6. Поземлен имот с идентификатор 70384.20.34 с площ 17,700 дка /Землище с. Сушево/
7. 2313,474 дка пасища от ОПФ
8. 957,872 дка маломерни имоти от ОПФ

Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ЗАВЕТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ
1. Празно дворно място с площ 810 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 159Б
2. Празно дворно място с площ 525 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 159А
3. Празно дворно място с площ 485 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Люляк“ № 2
4. Празно дворно място с площ 1329 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 18
5. Дворно място с площ 1153 кв.м., с адрес с. Прелез, ул. „Баба Тонка“ № 3

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

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

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

9. Поземлен имот с идентификатор 32192.37.2 с площ 34,560 дка, с НТП: Друг вид земеделска
земя в землището на с. Иван Шишманово

10. Поземлен имот с идентификатор 32192.36.10 с площ 61,985 дка, с НТП: Друг вид земеделска
земя в землището на с. Иван Шишманово
В. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ЗАВЕТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ ВЕЩНО
ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

1. Право на прокарване на линейни обекти от техническата инфраструктура през имоти
общинска собственост
Г. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ЗАВЕТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ВНЕСЕ КАТО
НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
Няма
Д.  ДАРЕНИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Няма



Е. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ

Няма

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

През  2023 година Община   Завет  няма  намерение   да    предлага   имоти  – общинска собственост за
замяна срещу имоти на граждани или юридически лица. При постъпване до кмета на общината на
предложения за замяна на имот – общинска собственост  със  собствен  имот  или  вещни  права от
граждани  или  юридически  лица, за същите ще се процедира по реда на чл. 40 от ЗОС.



V. ДРУГИ ДАННИ, ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ОПРЕДЕЛЯ   ОБЕКТИТЕ   ОТ
ПЪРВОСТЕПЕННО   ЗНАЧЕНИЕ   ЗА   ОБЩИНА  ЗАВЕТ:

1. СМР за обект: „Ремонт на улична мрежа в населените места на община Завет ”;
2. СМР за обект: „Изграждане на комбинирана спортна площадка в с. Веселец, община

Завет“;
3. СМР за обект: „Реконструкция на сградата на Домашен социален патронаж гр.

Завет“.
VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

        Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в Община Завет за 2023 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост, в изпълнение на стратегията за управление на общинската
собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през
годината.

         Във връзка с гореизложеното и на основание чл.  21,  ал.  1,  т.  8,  т.  12   и ал.  2  от
Закона за месното самоуправление и месната администрация във връзка с чл.8, ал.1 и
ал.9 от Закона за общинската собственост и чл. 7 от Наредба № 2 на ОбС – гр. Завет  за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският
съвет  гр. Завет

РЕШИ:

1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост при Община Завет за 2023 година.

2. След влизане в сила на настоящото решение, то да бъде публикувано в сайта на
община Завет.

Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им.

Препис от решението да сe изпрати на Районна Прокуратура – гр. Разград
Териториално отделение – гр. Кубрат за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал.
5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 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…/п/
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  № 34 от 12.01.2023 година

ПО  ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА
Застраховане на имоти – частна общинска собственост.

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  № 347

В чл.9 ал.1 от Закона за общинската собственост е регламентирано, че: ”Общините
задължително застраховат всички застроени имоти – публична общинска собственост”, а
съгласно ал. 2 изисква Общинския съвет да определи с решение имотите – частна общинска
собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу
застрахователните рискове по чл.9, ал.1 от Закона за общинската собственост - природни
бедствия и земетресения.

Застрахователните вноски се предвиждат по бюджета на общината или на
съответните организации и юридически лица на бюджетна издръжка, на които имотите са
предоставени за управление.

Предложението на Общинската администрация е през 2023 година да се застраховат
следните имоти - частна общинска собственост, а именно:

№ Наименование на имота Населено
 място Акт за собственост Инвентарен

номер

1.  Едноетажна масивна  сграда
„Младежки Клуб” гр. Завет АЧОС

№ 1065/01.10.2020 г. 00022

2. Едноетажна масивна
сграда „Навес с пазарни маси“ гр. Завет АПЧОС

№ 758/14.09.2017 г. 00142

3. Част от едноетажна масивна сграда
„Здравна служба“ с. Сушево АЧОС

№ 1134/13.09.2022 г. 21289

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.2 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл.9,  ал.2  от Наредба № 2  на Общинския съвет -  гр.  Завет за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр. Завет

РЕШИ:
1. Определя имотите – частна общинска собственост, подлежащи на задължително

застраховане през 2023 г., както следва:



№ Наименование на имота Населено
 място Акт за собственост Инвентарен

номер

1.  Едноетажна масивна  сграда
„Младежки Клуб” гр. Завет АЧОС

№ 1065/01.10.2020 г. 00022

2. Едноетажна масивна
сграда „Навес с пазарни маси“ гр. Завет АПЧОС

№ 758/14.09.2017 г. 00142

3. Част от едноетажна масивна сграда
„Здравна служба“ с. Сушево АЧОС

№ 1134/13.09.2022 г. 21289

2. Имоти предоставени под наем или ползване – частна общинска собственост се
застраховат за сметка на наемателите или ползвателите.

3. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за
застраховане на горепосочените имоти.

Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им.

Препис от решението да сe изпрати на Районна Прокуратура – гр. Разград
Териториално отделение – гр. Кубрат за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл.
45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 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…./п/
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  № 34 от 12.01.2023 година

ПО  ПЕТА  ТОЧКА
Предоставяне на временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер на 15

000 (петнадесет хиляди) лв. на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат”
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община

Общинският съвет гр.  Завет с 12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”– 1 (един),
„Въздържали се”– 2 (двама), отсъстват – 2 (двама) от проведеното поименно гласуване прие
следното

РЕШЕНИЕ  № 348
В деловодството на Община Завет е постъпило искане от страна на Председателя на

Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Завет-Кубрат“ относно
предоставянето на краткосрочен безлихвен заем от бюджета на Община Завет в размер на
15 000,00 (петнадесет хиляди) лв. в полза на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат“ за изпълнение на
стратегията за Водене от общностите местно развитие (ВОМР) за 2023 г. Безлихвеният заем е
необходим за осигуряване на първоначален финансов ресурс на сдружението за 2023 г., който
ще се ползва за авансово финансиране на разходите на сдружението. Средствата по
предоставения заем ще бъдат своевременно възстановени на Община Завет по реда на ЗПФ,
след възстановяването им от Разплащателна агенция „Държавен фонд - Земеделие“ гр. София.

 Предвид гореизложеното и на основание чл.  21,  ал.  1,  т.  10  от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл.  104,  ал.  1,  т.  5  от Закона за
публичните финанси, Общинският съвет гр. Заве

РЕШИ:

1. Дава съгласие, Община Завет да предостави временен безлихвен заем от общинския
бюджета в размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лв. на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат”.

2.  Средствата по т.  1  да бъдат възстановени от СНЦ „МИГ Завет-Кубрат”  в срок до
31.12.2023 г.  Срокът за погасяване на заема може да превишава края на бюджетната година,  в
случай, че до 31.12.2023 г. заявените разходи за 2023 г. не бъдат възстановени от страна на
Разплащателна агенция „Държавен фонд - Земеделие“.

Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им.

Препис от решението да сe изпрати на Районна Прокуратура – гр. Разград Териториално
отделение – гр. Кубрат за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал.
5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 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…/п/
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  № 34 от 12.01.2023 година

ПО  ШЕСТА  ТОЧКА
Издаване на запис на заповед от община Завет в полза на ДФ „Земеделие”,

обезпечаваща авансово плащане за 2023 г. на Сдружение „Местна инициативна група
Завет - Кубрат“, по реда на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за
прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г.

   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община

Общинският съвет гр.  Завет с 10  (десет)  гласа „За”,  „Против”–  3  (трима),
„Въздържали се”– 2 (двама), отсъстват – 2 (двама) от проведеното поименно гласуване прие
следното

РЕШЕНИЕ  № 349

В деловодството на Общински съвет -  Завет е постъпило писмо с наш Вх.  № 03-
676/22.12.2022 г.  от СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ“ с искане за
издаване на Запис на заповед от Община Завет, в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, обезпечаваща авансово плащане за 2023 г. за Сдружение „Местна инициативна група
Завет -  Кубрат“.  Съгласно чл.  7,  ал.  2,  т.  2  и ал.  3  от Наредба № 1  от 22  януари 2016  г.  за
прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“
одобрените Местни инициативни групи имат право да заявят авансово плащане в размер до 50
% от одобрената финансова помощ за съответната година.

Одобрената финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на Стратегията за
водено от общностите местно развитие,  за 2023  година,  е в размер на 200  299,21  лв.  (двеста
хиляди двеста деветдесет и девет лева и двадесет и една стотинки).

Съгласно чл.  7,  ал.  4  от Наредба № 1  от 22.01.2016 г.,  за да заяви авансово плащане в
размер на 100 149,60 лв.(сто хиляди сто четиридесет и девет лева и шестдесет стотинки),
МИГ Завет –  Кубрат е длъжна да представи задължителен набор от документи.  Два от тези
документа са:

- Запис на заповед/ Записи на заповед в оригинал, издаден/и от Публичноправен
орган в полза на ДФЗ, в общ размер 100 на сто от стойността на заявеното авансово
плащане за срока за изпълнение на инвестицията/ дейностите за 2023 г. удължен/и с
6 месеца;

- Решения от ОбС Завет и/ или от ОбС Кубрат за одобряване на запис на заповед.
Посочената запис на заповед, издадена от Община Завет, следва да обезпечава сумата

50 074,80 лв. (петдесет хиляди седемдесет и четири лева и осемдесет стотинки), която се
явява половината от заявената авансова помощ.

Срокът за внасяне на искането за авансово плащане съгласно чл. 7, ал. 5 от Наредба № 1
от 22 януари 2016 г. е един месец от издаване на заповедта за одобрение на бюджета за 2023 г.
от ръководителя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г.

На вниманието на Общинския съвет е представен проект на Решение и образец на запис
на заповед.

Предвид гореизложеното и на основание чл.  21,  ал.  1,  т.  10  и чл.  27,  ал.  4  и ал.  5  от
Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във  връзка с чл.  7 от Наредба
№ 1 от 22 януари 2016 г. за  прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на



стратегия за Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г., Споразумение за
изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-139  от 21.10.2016
г.  сключено между Управляващия орган на ПРСР 2014  –  2020  г.  и Сдружение „Местна
инициативна група Завет –  Кубрат“  “,  със седалище и адрес на управление гр.  Завет,  ул.
„Лудогорие“ № 19, ЕИК по БУЛСТАТ 176021311, представлявано от Халиме Добруджан  и
Заявление № 19-19-2-01-11/ 28.09.2022 г. от Сдружение „Местна инициативна група Завет –
Кубрат“ до Ръководителя на УО на ПРСР 2014 – 2020 за одобрение на планирани дейности и
разходи за 2023 г., Общинският  съвет гр. Завет

РЕШИ:

1. Упълномощава  кмета  на  община  Завет  да  подпише  Запис  на заповед, без протест
и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в  размер  до 50 074,80 лв.
(петдесет хиляди седемдесет и четири лева и осемдесет стотинки) за обезпечаване на 50 %
от заявения размер на авансово плащане за 2023 г. на Сдружение „Местна инициативна група
Завет - Кубрат“ по проект № 19-19-2-01-11/ 28.09.2022 г.  по подмярка 19.4 „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие”  от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., по Споразумение за изпълнение на
Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-139 от 21.10.2016 г., Заповед №
РД 09-932/ 21.11.2016 г. на Заместник-министъра и Ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020 г.
и Заявление № 19-19-2-01-11/ 28.09.2022 г. от Сдружение „Местна инициативна група Завет –
Кубрат“ до Ръководителя на УО на ПРСР 2014 – 2020 за одобрение на планирани дейности и
разходи за 2023 г. съгласно Приложение (Образец на ДФ „Земеделие“).

2. Възлага на Сдружение ,,Местна инициативна група Завет - Кубрат”,  представлявано
от Халиме Добруджан – Председател на УС да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане за изпълнение на дейностите и разходите за 2023 г. по
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите
местно развитие” по Заявление № 19-19-2-01-11/ 28.09.2022 г. до Ръководителя на УО на ПРСР
2014 – 2020 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в срока по чл. 7,
ал.  5  на Наредба № 1  от 22  януари 2016  г.  на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.4  „Текущи
разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им.

Препис от решението да сe изпрати на Районна Прокуратура – гр. Разград Териториално
отделение – гр. Кубрат за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал.
5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 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…/п/
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  № 34 от 12.01.2023 година

ПО  СЕДМА  ТОЧКА
Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на Общото

събрание на съдружниците на «В и К» ООД  гр. Исперих на 25.01.2023 г.
Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС

Общинският съвет гр. Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 1 (един), отсъства – 1 (един) от проведеното поименно  гласуване
прие следното

РЕШЕНИЕ  № 350

В деловодството на Общинския съвет гр.  Завет е постъпило писмо с Вх.  № 02-
78/04.01.2023 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 25.01.2023 г. от 9.30 часа в административната сграда на
дружеството, находяща се в гр. Исперих, ул. «Боровец» №1, при следния дневен ред:

1. Одобряване на бизнес програмата на «В и К» ООД - гр. Исперих за периода
2022-2026 г. във връзка с изискванията на чл. 25, т. 1 и чл. 57, ал. 6 от Правилника за
прилагане на Закона за публичните предприятия.

2. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов
отчет за 2022 г. на «В и К» ООД гр. Исперих.

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.21, ал.1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 123 и чл. 136
от Търговския закон, , § 3, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона
за публичните предприятия,   чл.  25,  ал.1,  т.1  и 2  и чл.  57,  ал.  6  от Правилника за
прилагане на Закона за публичните предприятия и чл. 16 от Дружествения договор на
«В и К» ООД гр. Исперих,  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
25.01.2023 г. от 9.30 часа в административната сграда на дружеството, находяща се в
гр. Исперих, ул. «Боровец» №1.



2. При невъзможност лицето по т.  1  да участва лично,  Общинският съвет гр.
Завет дава мандат на арх. Денис Татар - заместник кмет на Община Завет за участие 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 – Одобряване на бизнес програмата на «В и К» ООД -
гр. Исперих за периода 2022-2026 г. във връзка с изискванията на чл. 25, т. 1 и чл. 57,
ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, представителят
на Община Завет в Общото събрание на „ВиК” ООД гр. Исперих, да гласува «За»
следното:

Решение 1: Общото събрание на съдружниците одобрява разработената от «В и
К» ООД гр. Исперих бизнес програма за периода 2022-2026 г.

3.2. По т. 2. от дневния ред - Избор на регистриран одитор за проверка и заверка
на годишния финансов отчет за 2022 г. на «В и К» ООД гр. Исперих, представителят на
Община Завет в Общото събрание на „ВиК” ООД гр. Исперих, да гласува «За»
следното:

Решение 2: Общото събрание на съдружниците  избира по предложение на
управителя на «В и К» ООД гр. Исперих – регистриран одитор Елена Велева Илиева,
чрез «Акаунтинг – одитинг» ООД, гр. Велико Търново с № 150 в регистъра на ИДЕС с
предложена цена не повече от 5870,00 лв. (пет хиляди осемстотин и седемдесет лева)
без ДДС.

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.

Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им.

Препис от решението да сe изпрати на Районна Прокуратура – гр. Разград
Териториално отделение – гр. Кубрат за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл.
45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 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…./п/
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  № 34 от 12.01.2023 година

ПО  ОСМА  ТОЧКА
Кандидатстване на Община Завет с проектно предложение по процедура

чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-
2.002 „Укрепване на общинския капацитет”, финансирана по Програма
„Развитие на човешките ресурси” 2021-2027

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община

Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъства – 1 (един) от проведеното гласуване
прие следното

РЕШЕНИЕ  № 351

Във връзка с процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет", Приоритетна ос 2
„Социално включване и равни възможности", Програма "Развитие на човешките
ресурси" 2021-2027г., Община Завет подготвя проектно предложение за
кандидатстване.

С приемане на Национална карта на социалните услуги през 2024 г. на
Общините в Република България ще бъдат вменени допълнителни задължения в
изпълнение на Закона за социалните услуги /ЗСУ/, Закона за хората с увреждания /ЗХУ/
и Закона за личната помощ /ЗЛП/. Една от дейностите, които ще поемат Общините, ще
бъде по извършване на насочване за ползване на социални услуги, дейност, която към
момента се извършва приоритетно от Дирекция „Социално подпомагане". Насочването
за пълнолетните лица ще се извършва от Общинските администрации, с изключение на
деца в риск, лица в кризисна ситуация, лица, поставени под запрещение и лица от други
градове, които ще останат към Дирекция „Социално подпомагане".

Целта на процедурата е да подкрепи реформирането на системата на
социалните услуги и улесни прехода към новите механизми на местно ниво, чрез
предоставяне на финансови средства за развитие и укрепване на общинския капацитет.

По настоящата процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, са допустими за финансиране следните дейности:
Дейност 1: Подготовка за обезпечаване правомощията на общините по ЗСУ, ЗХУ и
ЗЛП и създаване на работни места (фронт-офиси).
Дейност 2: Наемане, обучение и супервизия на персонала, необходим за
изпълнение на задълженията и отговорностите на общините по ЗЛП/ЗХУ, както и по
ЗСУ в частта, свързана с насочването от общините за ползване на социални услуги.
Дейност 3: Обезпечаване на механизма по сътрудничество и наблюдение на
социалните услуги чрез съвети по въпросите на социалните услуги (създадени по чл. 27
от ЗСУ).



Дейност 4: Изготвяне на анализи и проучвания в сферата на социалните услуги, в т.ч.
анализ на потребностите от социални услуги.
Дейност 5: Подкрепа на общините за планиране и анализиране на предоставянето на
социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително за разработване на
програми за развитие на качеството на социалните услуги.
Дейност 6: Разработване на електронни платформи за единен достъп до заявяване на
социални услуги/единна информационна точка за подобряване на информирания избор
при ползване на социална услуга.
Дейност 7; Провеждане на разяснително-информационни кампании за предоставянето
на личната помощ, социалните и интегрирани здравно-социални услуги, както и
информираност на обществото на местно ниво относно възможностите за разрешаване
на проблемите, свързани с липсата на достъпност за хората с увреждания.

Съгласно Условията за кандидатстване по процедура за директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския
капацитет", максималният размер на финансовата помощ, определена за Община Завет,
е в размер до 27 228 лв. Проектните дейности могат да се предоставят не повече от 24
месеца и следва да приключат до 31.12.2025 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 и
чл. 17, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Общинският  съвет гр. Завет

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община Завет да кандидатства по процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на
общинския капацитет“, по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“, като
за целта подаде проектно предложение, ведно с изискуемите към него документи.

2. Възлага на Кмета на Община Завет да извърши всички необходими
правни и фактически действия по т. 1  от настоящото решение.

Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им.

Препис от решението да сe изпрати на Районна Прокуратура – гр. Разград
Териториално отделение – гр. Кубрат за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл.
45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 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…./п/
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  № 34 от 12.01.2023 година

ПО  ДЕВЕТА  ТОЧКА
Кандидатстване на Община Завет с проектно предложение  по  процедура

чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма “Развитие на човешките
ресурси” 2021-2027.

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община

Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъства – 1 (един) от проведеното гласуване
прие следното

РЕШЕНИЕ  № 352

Министерството на труда и социалната политика е публикувало покана за
кандидатстване с проектни предложения по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за
децата“.

Операцията е от стратегическо значение, съгласно Анекс 3 от ПРЧР. Операция
от стратегическо значение е операция, която има значителен принос за постигането на
целите на програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и която подлежи на
специални мерки за наблюдение и комуникация. Целта на операциите от стратегическо
значение е да се осигури по-голяма прозрачност на подкрепата от ЕС, както и по-
голяма информираност относно положителния ефект върху живота на хората,
основните ценности на Съюза и хоризонталните принципи на политиката на
сближаване.

Цел на процедурата: Целта на процедурата е предоставяне на социални и
интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други
видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето,
намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и
подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето
(ЕГД).

Операцията допринася за изпълнението на Специфична препоръка 4 за 2019 г.
„…Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до
интегрирани социални услуги…“ и Специфична препоръка 2 за 2020 г. „Да осигури
подходяща социална закрила.“

Операцията допринася за изпълнението на принцип 11 „Грижи и подкрепа за
децата“ от Европейския стълб за социални права.

През новия програмен период по Програма „Развитие на човешките ресурси“
2021-2027 Община Завет е допустим бенефициент затова подготвяме проект с работно
заглавие „Бъдеще за децата в община Завет“. Дейностите, които ще получат
подкрепа включват:

Допустими дейности по Специфична цел 2„Насърчаване на социално-
икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“:



1. Здравна профилактика и превенция, информираност за здравното обслужване на
гражданите и достъпа до здравни грижи. Информираност относно
имунизационния календар;

2. Програми за превенция в най-уязвимите и маргинализирани общности като
напр. програми за превенция на ранни бракове и раждания, семейно планиране,
подготовка за включване в образователната система и други според
идентифицираните нужди;

3. Мерки за повишаване на здравната култура по отношение превенция на
болестите при децата.

Допустими дейности по Специфична цел 3„Подобряване на равния и
навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително
услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към
индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за
социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се
обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение;
подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и
устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на
дългосрочни грижи“:

1. Услуги за ранно детско развитие - формиране на родителски умения; семейно
консултиране и подкрепа, вкл. и по отношение на здравните аспекти; ранна
интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието;

2. Предоставяне на патронажна грижа за деца от 0 до 3 години;
3. Предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги в общността за деца и

младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна
възраст;

4. Интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършването на
средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, вкл. с увреждания и с
потребност от постоянни медицински грижи;

5. Подкрепа за младежи до завършването на средно образование, но не повече от
20-годишна възраст, ползващи социални услуги за резидентна грижа, както и
напускащи системата за закрила на детето чрез информиране и консултиране,
застъпничество и посредничество, подкрепа за придобиване на социални и
трудови умения, подготовка за пазара на труда и др.;

6. Въвеждащи и надграждащи обучения, вкл. и супервизия на служители на
доставчиците на социални услуги, във връзка с услугите за ранно детско
развитие, превенция, ранна интервенция на уврежданията за деца, интегриран
подход и комплексност на подкрепата, и др.

Максималната стойност на проектното предложение може да е 391 166,00 лева;
Съфинансиране не се изисква.  Продължителността на дейностите следва да приключат
до 31.12.2026 г. По настоящата процедура се прилагат правилата на Регламент (ЕС) №
1407/2013 г. на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове
107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de
minimis, текст от значение за ЕИП (OB L 352/24.12.2013). Правилата на Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 г. се прилагат по отношение на кандидатите и партньорите по настоящата
процедура.



Срока за кандидатстване е до 17.30 ч. на 20.01.2023 г.
Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата е необходимо, Община

Завет при подаване на проектното предложение, да представи Решение на Общинския
съвет за даване на съгласие за кандидатстване на Община Завет с проектно
предложение по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“.

Поради защита на важни и значими обществени интереси, а именно кратките
срокове за представяне на проектното предложение 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. 2, във връзка с ал.1, т. 23
и чл. 17, т. 7 от Закона за местно самоуправление и местна администрация,
Общинският съвет гр. Завет

РЕШИ:

1. Дава съгласие община Завет да кандидатства по процедура чрез подбор
на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003
„Бъдеще за децата“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, като за
целта подаде проектно предложение, ведно с изискуемите към него документи.

2. Възлага на Кмета на община Завет да извърши всички необходими
правни и фактически действия по т.1 от настоящето решение.

3. На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс,
Общински съвет-Завет допуска предварително изпълнение на Решението, поради
защита на важни обществени интереси, а именно кратките срокове за представяне на
проектното предложение.

Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им.

Препис от решението да сe изпрати на Районна Прокуратура – гр. Разград
Териториално отделение – гр. Кубрат за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл.
45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 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…/п/
Председател на Общинския съвет на гр. Завет


