
 

 

OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

                                  

                                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      

                                                          Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

                          От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                             Протокол №  18  от  26.04.2013  година 

 

ПО  ВТОРА  ТОЧКА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

           2.1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 година на  

Община Завет. 

                                                                                               Докл.: А.Велиев–Кмет на Община    

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

„Въздържали се”– 1 /един/ прие следното    

 

РЕШЕНИЕ № 132: 

 

      Общинският съвет  ежегодно приема Общинска програма за закрила на детето, 

съобразно потребностите на децата  в общината  и техните семейства, и съгласно 

Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.  Съгласно чл.21, ал.1, т. 1 от 

Закона за закрила на детето „Дирекция "Социално подпомагане": осъществява 

текущата практическа дейност по закрила на детето в общината и прави предложения 

до общинския съвет за общинска програма за закрила на детето„. Предложената от  

Д „СП” програма бе разгледана от Комисията по чл.20а от Закона за закрила на детето 

и същата се предлага на вниманието на Общинския съвет гр.Завет за приемане. 

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

ал.2, т. 1 от Закона за закрила не  детето и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на 

Закона  за  закрила на детето,   Общинският съвет гр. Завет  

 

                                                           РЕШИ: 
                                                                            

          1.Общинският съвет  гр.Завет приема  Общинска програма за закрила на детето за 

2013 година на Община Завет. 

    2.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

          Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 

обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 

2.2. Отчет за извършените 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 15 /петнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  

поименно  гласуване,   прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 133: 

 



            Съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките, след изтичане на всяко 

тримесечие се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се 

одобрява от съответни я колективен орган.  

            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, Общинският съвет гр.  

                                                                РЕШИ:                                     

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

Председателя на Общинския съвет гр.Завет за  първото  тримесечие на 2013г., както 

следва: 

                                                                     ОТЧЕТ 

За направените разходи за командировки от  Кмета на Община Завет и Председателя на 

Общинския съвет гр.Завет за  първото   тримесечие на 2013 г. 

 

№ 

по ред 

Отчетен месец Извършени разходи 

от Кмет на Община 

Завет 

Извършени разходи 

от Председател на  

Общинския съвет 

1. м.01.2013 331.47                           100.00 

2. м.02.2013 00.00                             40.00 

3. м.03.2013 371.95                           402.76 

 Всичко разходи за първото тримесечие: 703.42                           542.76 

 

 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 

обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 
 

 2.3. Съответствие на дейностите по рехабилитация, реконструкция и 

модернизация на храм „Св.Успение Богородично”  с. Прелез, община Завет, област Разград 

с приоритетите на Плана за развитие на община Завет за периода 2007-2013 година. 

                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

Общинският съвет гр.Завет с  15 /петнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/   прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 134: 

 

В Общинска администрация Завет е постъпило искане  от Църковно 

настоятелство  с.Прелез,  представлявано от  ик. Георги П.Георгиев  за  подкрепа при 

кандидатстване по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от  

Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013год., съгласно която  

се предоставя финансова помощ в размер на 100 % за местните поделения на 

вероизповеданията. 

С  цел  подкрепа,  кандидатстването на църковното настоятелство при  храм  

�Св.Успение Бгогородично���� с.Прелез, община Завет, област Разград с проект по 

мярка 322 от ПРСР 2007-2013год. за рехабилитация, реконструкция  и модернизация на 

сграда с религиозно значение  и  на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.2 от 

Наредба №24 от 29.07.2008 год. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна  

финансова помощ по мярка «Обновяване и развитие на населените места» от 



Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год., Общинският 

съвет гр. Завет   

                                                           РЕШИ:      

      

            1.Общинският съвет гр.Завет подкрепя инициативата на  Църковно 

настоятелство с.Прелез  да кандидатства за финансова помощ по мярка 322 

„Обновяване и развитие на населените места” от  Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2007-2013 година и подтвърждава, че  дейносттите 

„Рехабилитация, реконструкция  и модернизация на храм  �Св.Успение 

Бгогородично ���� с.Прелез, община Завет,  област Разград, който е местно поделение 

на Русенската митрополия, съответстват  на Приоритет 1 – Подобряване на 

техническата, социалната и екологична инфраструктура на общината, Специфична цел 

1.4. Изграждане и реконструкция на социална инфраструктура, Мярка 

1.4.2.Подобряване на образователна, здравна и културна инфраструктура, т.1 към 

Приложение №2 от Програма за реализация на общинския план за развитие 2007 – 

2013г.  за 2013 год. 

          2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и  

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

          Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

         2.4. Приемане на Наредба № 21  за стопанисване, управление и разпореждане 

със земи от общинския поземлен фонд.                                                                                                               

                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   

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

„Въздържали се”– 1 /един/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  

поименно  гласуване  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 135: 

 

През 2009 година със свое Решене №178, прието по Протокол № 23 от 

22.07.2009 г. Общинският съвет гр.Завет прие Наредба № 21 за  реда за отдаване под 

наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на безимотни и малоимотни 

граждани. Промените настъпили  в  Закона за общинската собственост /ЗОС/, Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ налагат прераглеждане  на 

тази наредба. 

Предлагаме на Вашето внимание нова Наредба № 21 за стопанисване, 

управление и разпореждане   със земи от общинския поземлен фонд. 

Предмет на наредбата са общинските имоти - земите от общинския поземлен 

фонд на територията на община  Завет. Наредбата определя конкретните правомощия и 

отговорности на Общинския съвет - Завет, кмета на община Завет и кметовете на 

населените места  относно стопанисването, управлението и разпореждане със земите от 

общинския поземлен фонд. 

Мотивите за приемане на горепосочената наредба са следните:  

1. Необходимост от създаване на нов местен нормативен документ, свързан с  

определяне на начина за стопанисване, управление и разпореждане със земите от 

общинския поземлен фонд. 

2. С приемането на  наредбата  се очаква да се увеличат финансовите приходи на  

общината, с оглед повишаване на интереса на земеделските стопани, малоимотни и 

безимотни граждани, които желаят да  развиват земеделска дейност и  са поели 



задължение да поддържат земеделските  земи в добро  земеделско и екологично 

състояние. 

           Настоящият проект  на Наредба № 21 за стопанисване, управление и 

разпореждане  със земи от общинския поземлен фонд, в съответствие с изискванията на 

чл.26,  ал.2 от Закона за нормативните актове  е публикуван в Интернет страницата на 

Община Завет, секция Общински съвет – „Проекти на нормативни документи” на  

18.03.2013 г. Към настоящия  момент предложения по проекта не са постъпили. 

           Предвид гореизложеното и на основание чл.76, ал.3 от АПК, чл.8 от 

Закона за нормативните актове, чл.21, ал.1, т.8 и ал.2,  чл.27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.5, ал.4 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация /ПОДОСНКВОА/, Общинският  съвет гр.Завет   

                                                                   

РЕШИ: 
 

          1.Приема  Наредба  № 21 за стопанисване, управление и разпореждане със земи от 

общинския поземлен фонд. 

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

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

         Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 

обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

       

 

2.5. Приемане на годишни планове  за действие по изпълнение на 

Общинската стратегия  за развитие на социалните  услуги   в община  Завет за 

2013  и 2014 година. 

                                                                             Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   

           Общинският  съвет  гр.Завет Общинският съвет гр.Завет с 14 /четиринадесет/ 

гласа „За”, „Против”–0 /нула/, „Въздържали се”– 0 /нула/  прие следното  

 

РЕШЕНИЕ № 136: 

 

      На основание чл.21, ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

адиминстрация Общинският съвет гр.Завет        

                      

РЕШИ: 

 

      1. Приема Годишните  планове  за действие по изпълнение на Общинската 

стратегия  за развитие на социалните  услуги   в община  Завет за 2013  и 2014 година, 

както следва: 



  

Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия  за развитие на социалните 
услуги  в община Завет 

 

 

ОБЩИНА   ЗАВЕТ               2013 година   

№ Вид дейност / 

услуга / мярка 

Описание на дейността 

(какво е планирано за 

периода) 

Местоположени

е (нас.място) 

Времеви график за 2013 г. Финансиране 

(източник, 

сума) 

Изпълнява

ща 

организация

, отговорник 

Месец 

1-3 

Месец 

4-6 

Месец 

7-9 

Месец 10-

12 

 Социални услуги 

1. Домашен 

социален 

патронаж 

Комплекс от социални 

услуги – грижа в семейна 

среда, предоставяни по 

домовете, свързани с 

доставка на храна; 

поддържане на личната 

хигиена и хигиената на 

жилищните помещения, 

обитавани от потребителя; 

съдействие за снабдяване с 

необходимите технически 

помощни средства при 

ползватели с увреждане; 

битови услуги и др. 

 Община Завет + + + + Местна 

дейност  

лв. 

в т.ч текуща 

издръжка 

186.024 лв. 

Община 

Завет 

2. Обществена 

трапезария  

Социална услуга за 

превенция на социалното 

изключване, насочена към 

задоволяване на 

потребностите от храна за 

хора, които не могат да си я 

Завет, Брестовене + + - -  Проект на 

стойност.  

9240  лв. 

Община 

Завет 



осигуряват сами. 

3. Личен асистент 

за деца, 

възрастни и 

стари хора с 

увреждания по 

НП”АХУ” и ОП 

„РЧР” 

Социална услуга, която се 

предоставя в семейна среда, 

от лице, полагащо постоянни 

грижи за дете или възрастен 

с трайно увреждане, или за 

тежко болен, за задоволяване 

на ежедневните му 

потребности. 

 

 

Община Завет + + + + По НП»АХУ» 

ОП»РЧР» на 

стойност  

56980  лв. 

Община 

Завет 

4. Клуб на 

пенсионера 

Осигуряване на лични и 

социални контакти. 

Информиране и 

консултиране-социално, 

здравно, правно. 

Община Завет + + + + Местна 

дейност  

лв. 

в т.ч текуща 

издръжка 

9500 лв. 

Община 

Завет 

5. Здравен 

медиатор – 

общинска 

дейност 

Посредничество за достъп до 

здравни услуги в ромските 

общности. Профилактика за 

деца и възрастни. Дейности в 

подкрепа на майчинството. 

Здравно-образователна 

дейност. 

Община Завет + + + + Държавна 

дейност 

 

Община 

Завет 

 Дейности по развитие и партньорство, работа в мрежа 

1 Център за 

развитие на 

уязвими  

общности – 

Дейност на НПО 

и община 

 

Подкрепа на общностното 

развитие и 

посредническа структура за 

социално включване на 

ромските общности. 

Община Завет + + + +  Община 

Завет 



 

 Развитие на човешките ресурси /обучени, курсове, семинари / 

1 Участие на 

общински 

служители в 

обучения и 

семенари.  

       Община 

Завет 

2 Участие на 

общински 

служители в 

курсове.  

       Община 

Завет 

 Други дейности/ разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка и други/ 

1 Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция 

Разработване и 

кандидатстване с проект за 

изграждане и стартиране на 

ЦСРИ през 2013 година.  

      Община 

Завет 

 

2 Център за 

обществена 

подкрепа ЦОП 

Разработване и 

кандидатстване с проект за 

изграждане и стартиране на 

ЦОП през 2013година. 

      Община 

Завет 

3 Защитено 

жилище за лица 

с интелектуални 

затруднения . 

Разработване и 

кандидатстване с проект за 

изграждане и стартиране на 

ЗЖ през 2013 година.  

      Община 

Завет 

 

 

 

 



Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия  за развитие на социалните 
услуги  в община Завет 

 

ОБЩИНА   ЗАВЕТ               2014 година   

№ Вид дейност / 

услуга / мярка 

Описание на дейността 

(какво е планирано за 

периода) 

Местоположени

е (нас.място) 

Времеви график за 2014 г. Финансиране 

(източник, 

сума) 

Изпълнява

ща 

организация

, отговорник 

Месец 

1-3 

Месец 

4-6 

Месец 

7-9 

Месец 10-

12 

 Социални услуги 

1. Домашен 

социален 

патронаж 

Комплекс от социални 

услуги – грижа в семейна 

среда, предоставяни по 

домовете, свързани с 

доставка на храна; 

поддържане на личната 

хигиена и хигиената на 

жилищните помещения, 

обитавани от потребителя; 

съдействие за снабдяване с 

необходимите технически 

помощни средства при 

ползватели с увреждане; 

битови услуги и др. 

 Община Завет + + + + Местна 

дейност  

лв. 

в т.ч текуща 

издръжка 

186.024 лв. 

Община 

Завет 

2. Обществена 

трапезария  

Социална услуга за 

превенция на социалното 

изключване, насочена към 

задоволяване на 

потребностите от храна за 

хора, които не могат да си я 

осигуряват сами. 

Завет, Брестовене + + - -  Проект на 

стойност.  

9240  лв. 

Община 

Завет 

3. Личен асистент 

за деца, 

Социална услуга, която се 

предоставя в семейна среда, 

Община Завет + + + + По НП»АХУ» 

ОП»РЧР» на 

Община 

Завет 



възрастни и 

стари хора с 

увреждания по 

НП”АХУ” и ОП 

„РЧР” 

от лице, полагащо постоянни 

грижи за дете или възрастен 

с трайно увреждане, или за 

тежко болен, за задоволяване 

на ежедневните му 

потребности. 

 

 

стойност  

56980  лв. 

4. Клуб на 

пенсионера 

Осигуряване на лични и 

социални контакти. 

Информиране и 

консултиране-социално, 

здравно, правно. 

Община Завет + + + + Местна 

дейност  

лв. 

в т.ч текуща 

издръжка 

9500 лв. 

Община 

Завет 

5. Здравен 

медиатор – 

общинска 

дейност 

Посредничество за достъп до 

здравни услуги в ромските 

общности. Профилактика за 

деца и възрастни. Дейности в 

подкрепа на майчинството. 

Здравно-образователна 

дейност. 

Община Завет + + + + Държавна 

дейност 

 

Община 

Завет 

 Дейности по развитие и партньорство, работа в мрежа 

          

 Развитие на човешките ресурси /обучени, курсове, семинари / 

1 Участие на 

общински 

служители в 

обучения и 

семенари.  

       Община 

Завет 

 

2 

 

Участие на 

общински 

       Община 

Завет 



служители в 

курсове.  

 Други дейности/ разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка и други/ 

1 Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция 

Стартиране на ЦСРИ през 

2014 година.  

      Община 

Завет 

 

2 Център за 

обществена 

подкрепа ЦОП 

Разработване и 

кандидатстване с проект за 

изграждане и стартиране на 

ЦОП през 2013/2014година. 

      Община 

Завет 

3 Защитено 

жилище за лица 

с психични 

заболявания . 

Разработване и 

кандидатстване с проект за 

изграждане и стартиране на 

ЗЖ през 2014 година.  

      Община 

Завет 

 

   

  2.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния управител на Област Разград в седем 

дневен срок от приемането му. 

       Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред Административен съд гр.Разград 

по реда на АПК. 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

 

 


