
 
 
 
 

 ОТЧЕТ 
  за 

Работата на Общинския съвет гр. Завет и неговите комисии и 
изпълнение решенията на съвета, приети през периода ноември 2019 г. 
– октомври 2020 година  

 

 
В изпълнение разпоредбата на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, предлагам на вниманието на 
обществеността и на Общинския съвет, отчет за работата на Общинския съвет гр. Завет 
и неговите комисии през периода ноември 2019 г. – октомври 2020 година и приетите 
решения през същия период. 

Дейността на Общински съвет – гр. Завет, като орган на местното 

самоуправление се осъществява съгласно Конституцията на Република България, 

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

законодателство и е съобразена с Европейската харта за местно самоуправление.  

Като орган на местното самоуправление Общинският съвет приема решения в 

рамките на своята компетентност, при спазване на изискванията на закона и 

съобразяване с интересите на гражданите на общината. Общинският съвет е колективен 

орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване 

принципите на законност, публичност, отговорност и гражданско участие. 

Във връзка с проведените местни избори на 27.10.2019г., първата сесия на 

новоизбрания Общински съвет – гр. Завет е проведена на 06.11.2019 г., на която сесия 

новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства положиха 

клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. 

 

 Обща информация  за Общински съвет Завет 
Общинският съвет гр. Завет е конституиран на 06.11.2019 година, когато е 

проведено първото заседание на Общинския съвет, свикано от Областния управител на 
област Разград. В изпълнение на ЗМСМА всички 17 съветника са положили клетва, 
удостоверена с подписването на клетвен лист. 

Общинският съвет гр. Завет се състои от 17 общински съветника, представители 
на следните партии: 

 ПП „Движение за права и свободи” – 10 съветника; 
 КП „Демократична България - Обединение” – 4 съветника; 
 ПП „Земеделски народен съюз” – 3 съветника. 

Болшинството общински съветници са мъже – 15 и 2 жени. Съветниците с висше 
образование са 8, 1 с полувисше, а останалите със средно-специално и средно 
образование. 

 
Към Общинския съвет са изградени следните постоянни комисии: 

 Постоянна комисия „Бюджет и финанси, местни данъци и такси, 
общинска собственост”; 



 Постоянна комисия „Устройство на територията, комунални дейности, 
строителство, В и К и опазване на околната среда, концесии”; 

 Постоянна комисия „Икономическа и инвестиционна политика, 
промишленост, търговия, транспорт, селско стопанство” 

 Постоянна комисия Образование, култура, здравеопазване и социални 
дейности, младежки дейности и спорт; 

 Наблюдателна комисия по чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на 
наказанията и задържане под стража ; 

 Постоянна комисия по чл. 72, ал. 2, т. 3 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, заседанията на 
Общинския съвет се свикват от неговия Председател. През отчетния период 
Общинският съвет гр. Завет е провел 12 заседания, на които са приети общо 119 
решения от различно естество, а именно: 

 Разпореждането с общинска собственост; 
 Осигуряване финансовото развитие и стабилност на общината; 
 Контрол по отношение на дружествата, в които общината е съдружник; 
 Подпомагане на културни институции и образователни структури. 

Преобладаваща част от решенията на съвета касаят приемането и изменението 
на общинския бюджет за 2020 година, управлението и разпореждането с общинско 
имущество, социални въпроси, устройството на територията, приемане на нови и 
актуализиране на вече приети подзаконови актове.  

Основен вносител на проектите за решения е кметът на общината – 81 
(осемдесет и едно) предложения за решения. Председателят на Общинския съвет е 
внесъл 27 (двадесет и седем) предложения за решения.  

Броят на внесените от заместник - кмета Денис Татар, предложения за решения е 
4 (четири), а от заместник - кмета Ертан Бахар - е 3 (три). Всички решения на 
Общински съвет – гр. Завет са взети с изискуемото от закона мнозинство и начин на 
гласуване.  

През периода са приети: 
 Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет гр. Завет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
мандат 2019 – 2023 година; 

 Годишен план за развитие на младежката дейност за 2020 година; 
 Годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2020 г.; 
 Програма за лятна студентска бригада в община Завет - 2020 година; 
 Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост при Община Завет за 2020 г. ; 
 Бюджета на община Завет за 2020 година; 
 Годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда” и 

„Програма за управление на отпадъците” за 2019 година; 
 Дългосрочна програма на Община Завет за насърчаване използването на енергия 

от възобновяеми източници и биогорива 2019 – 2029 година; 
  Годишен доклад за 2019 г. по Плана за развитие на Община Завет за 

периода 2014–2020 г.; 
 Стратегия за управление на общинската собственост на община Завет за 

периода 2019 – 2023 година;                                                                                                                                                                                                            
 Финансова прогноза за периода 2021- 2023 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности на Община Завет; 



  План за развитие на социалните услуги в Община Завет за 2021 г.; 
 Общинска програма за закрила на детето за 2020 година; 
 Годишен отчет за изпълнение на дейностите по „Програма за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на община 
Завет“ за 2019 година; 

 Годишен Отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от 
Европейския съюз на Община Завет за 2019 година; 

 Мерки за облекчаване на бизнеса и гражданите за справяне с 
икономическите последици, вследствие на извънредното положение, 
обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и усложнената 
епидемиологична обстановка на територията на община Завет; 

Решенията са приети с необходимото мнозинство и при спазване на 
необходимата процедура. 

В изпълнение на решенията на Общинския съвет, Кметът на Общината издава 
заповеди. В деловодството на Общинския съвет са представени 40 бр. заповеди в 
изпълнение на негови решения. 

Важен момент в работата на съвета е произтичащият от чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА 
ангажимент да разработва и приема подзаконови нормативни актове в изпълнение на 
задълженията си по ал. 1 на същия член. 

 
През периода са приети три нови наредби:  

 С Решение № 50 по Протокол № 5/24.02.2020 г. е приета Наредба № 3 за 
управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на 
територията на община Завет; 

 С Решение № 77 по Протокол № 8/29.06.2020 г. е приета Наредба № 32 
за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни обекти – 
общинска собственост на територията на община Завет; 

 С Решение № 95 по Протокол № 9/05.08.2020 г. е приета Наредба № 33 за 

обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 

селскостопански животни на територията на община Завет; 

 
Направи се актуализация на следните поднормативни актове: 

 С Решение № 73 по Протокол № 7/28.05.2020 г. е приета Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество; 

 С Решение № 92 по Протокол № 9/05.08.2020 г. е приета Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Завет; 

 С Решение № 96 по Протокол № 10/10.09.2020 г. е приета Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 17 за определяне размера на 
местните данъци на територията на община Завет. 

Отменена беше следната наредба: 
 

 С Решение № 24 от 14.02.2020 г. на Административен съд гр. Разград е 
отменена Наредба № 25 за пожарната безопасност на територията на 
община Завет; 

 



На заседанията на постоянните комисии винаги присъстват представители на 
администрацията от съответния ресор, както и вносители на съответните материали и 
предложения и активно участват в изясняване законността и целесъобразността на 
даденото управленско решение. Всички решения на ОбС са взети с изискуемото от 
закона мнозинства и начин на гласуване. 

През отчетният период дейността на изградените към Общинския съвет гр. Завет 
постоянни комисии е следната: 

 ПК “Бюджет и финанси, местни данъци и такси,общинска собственост” 
е провела едно заседание. 

 ПК „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности, 
младежки дейности и спорт” е провела 4 заседания, на които освен 
документите, които е обсъдила, са разгледани 194 заявления за отпускане на 
еднократна парична помощ и са удовлетворени 125 от тях, като са раздадени 
7380 лева. Тази дейност се явява изключително трудоемка и отговорна, както 
за постоянната комисия, така и за Общинския съвет, но изключително 
съществена за работата на съвета. По този начин Общинският съвет 
откликва, съобразно своите възможности, на потребностите на хората и 
техните семейства. 

Основно работата на Общинския съвет е провеждане на общи заседания. 
 
През периода са проведени 10 съвместни заседания на всички комисии, на които 

са разгледани всички постъпили материали за обсъждане и вземане на решение в 
Общинския съвет.  

По-важни решения през отчетния период: 
 С Решение № 8, прието по Протокол № 2/15.11.2019 година, Общинският съвет 

гр. Завет изгради Постоянна комисия по чл. 72, ал. 2, т. 3 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество (ЗПКОНПИ). 

 С Решение № 9 по Протокол № 2/15.11.2019 г. е определен състава на 
Наблюдателна комисия по чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и 
задържане под стража. 

 С Решение № 16 по Протокол № 3/16.12.2019 г. са определени членовете на 
Председателския съвет при Общинския съвет Завет. 

 С Решение № 20 по Протокол № 3/16.12.2019 г. е дадено съгласие за 
кандидатстване на Община Завет с проектно предложение за финансиране по 
Проект "Красива България" на Министерството на труда и социалната политика 
(МТСП) по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места” 
и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Завет. 

 С Решение № 31 по Протокол № 4/31.01.2020 г. е приет Отчет на план-сметката за 
разходите на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство в община Завет“ за 2019 г. 

 С Решение № 32 по Протокол № 4/31.01.2020 г. е одобрена План-сметка за 
разходите на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство в община Завет за 2020 г. 

 С Решение № 33 по Протокол № 4/31.01.2020 г. е приет отчет на 
актуализираната план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на 
услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите 
отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено 
ползване на територията на община Завет за 2019 г. 



 С Решение № 34 по Протокол № 4/31.01.2020 г. е одобрена 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 2020 г.  

 С Решение № 46 по Протокол № 5/24.02.2020 г.е издадена запис на заповед от 
Община Завет в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по 
проект № 19-19-2-01-11/ 24.09.2019 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” по 
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г. на Сдружение „Местна инициативна 
група Завет – Кубрат“, съгласно Заповед за одобрение на финансова помощ № РД 
09-170/24.02.2020 г. на заместник-министъра на земеделието,  храните и горите и 
ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г. 

 С Решение № 62 по Протокол № 6/29.04.2020 г. е прието изграждане трета клетка 
на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, 
Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“.  

 С Решение № 78 по Протокол № 8/29.06.2020 г. е прието кандидатстване на 
Община Завет с проектно предложение  „Подобряване на визията и 
функционалността съгласно съвременните изисквания на общинска 
социална инфраструктура чрез „Реконструкция на сградата на Домашен 
социален патронаж гр. Завет“, по процедура чрез подбор на проектни 
предложения № BG06RDNP001 – 19.300 по подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат по 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР), съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.   

 С Решение № 79 по протокол № 8/29.06.2020 г. е прието издаване на запис на 
заповед от Община Завет в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово 
плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0038-C01 от 14.05.2019 г. по 
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги 
и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският 
земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект „Реконструкция и 
рехабилитация на улици в населени места на община Завет“, сключен 
между Община Завет и ДФ „Земеделие”. 

 С Решение № 94 по Протокол № 9/05.08.2020 г. е дадено съгласие за формиране 
на изнесена група към Детска градина „Слънчо“ – гр. Завет, в село Прелез за 
учебната 2020/2021 година. 

 С Решение № 107 по Протокол № 11/25.09.2020 г. е одобрено сключване на 
допълнително споразумение с Управляващия орган на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ във връзка с удължаване с 6/шест/ месеца срока 
на Договор № BG05M9OP001-2.040-0075-C02, проект „Патронажна грижа в 
община Завет и община Цар Калоян”, по Процедура BG05M9OP001-2.103 
“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“ на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 С Решение № 108 по Протокол № 11/25.09.2020 г. е одобрено възлагане на 

услугата „Патронажна грижа“ на Звено „Домашен социален патронаж“ гр. Завет, 



като Услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по проект № BG05M9OP001-

2.040-0075-C02 „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян” по 

Процедура BG05M9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 4“ на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г. 

 С Решение № 109 по Протокол № 11/25.09.2020 г. е одобрено сключване на 
допълнително споразумение с Управляващия орган на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ и Изпълнителна агенция „Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ във връзка с 
удължаване изпълнението до 31.12.2021 год. на Договор № BG05M9ОP001-2.018 
-0043-С02, проект "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани 
на община Завет", по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа 
интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до 
образование“ – Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ (ОП РЧР) и по Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж” (ОП НОИР). 

 
 
 
       СПРАВКА 
 за вида и броя на решенията, приети от Общинския съвет през периода ноември 
2019 година – октомври 2020 година 
   
                                                                                                                           
 
 
 
 
 

 

От страна на Областния управител за отчетния период няма върнати за ново 
разглеждане решения на Общинския съвет. Няма решения, внесени в съда по реда на 
чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА. 

 
                      Тематика на решенията 

 
Бр.приети 
решения 

Решения, с които са приети наредби на Общинския съвет 
или техни изменения 

7 

Решения, с които са приети програми, планове, стратегии 9 
Решения, с които са приети отчети за изпълнение на 
програми, планови, стратегии 

6 

Решения за предоставяне на еднократни парични 
помощи 

4 

Решения  за приемане на бюджета на Общината и 
промяна по бюджета, в т.ч. прие- 
мане и актуализиране разчета за капиталови разходи 

12 

Решения за кандидатстване на Община Завет по проекти 6 
Решения  относно разпореждане, управление  и 
застраховане на общинската собственост 

31 

Решения във връзка с участието на Общината в работата 
на асоциации, дружества, СНЦ 

15 

Организационни решения 19 
Решения с друго естество 10 



За периода, след отправени протести от страна на Окръжна прокуратура - 
Разград пред Административен съд гр. Разград, бяха заведени две административни 
дела срещу текстове по актове на Общинския съвет (Наредба № 17 и Наредба № 25). 
Административният съд се произнесе по двата казуса и има влезли в сила съдебни 
решения. Наредба № 25 е отменена с Решение на Административен съд гр. Разград. 

 
Настоящият отчет има за цел да запознае обществеността с дейността на 

Общинския съвет, да спомогне за формиране на преценка по отношение на неговите 
решения, както и възможност за препоръки към нас за подобряване на нашата работа. 
 
 Внесен за разглеждане на заседание на Общинския съвет гр. Завет на 26.11.2020 г. 
 
 
ЕРСИН ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет гр. Завет 

 
 


