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                                                                                                          ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

 

                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

                                             Протокол  №  50  от  28.08.2015  година 

 

 

ПО  ВТОРА ТОЧКА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

ОТНОСНО: 

        2.1. Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на                               

Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия                               

на    „ВиК – ООД”,  гр. Исперих  на  31. 08. 2015г.  

                                                                                      Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

        Общинският съвет гр.Завет  с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 347: 

 

В деловодството на община  Завет на 04.08.2015 година. е постъпило писмо от 

Областния  управител на област Разград, в качеството му на Председател на 

„Асоциация по ВиК на обособената територия на „ВиК – ООД”,  гр. Исперих”, с което 

се свиква извънредно Общо събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 

31.08.2015г.  (понеделник) от 14:00 ч. в зала 712 на  Областна администрация Разград, 

при следния проект  за  дневен ред: 

1. Обсъждане и приемане  на проект  за   бюджет на Асоциацията за 2016 година. 

2. Приемане на решение за  препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета на асоциацията за 2016 година. 

3. Други. 

Съгласно разпоредбата на чл.198е, ал. 3 от Закона за водите, във връзка с чл.5, 

ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация (издаден от министъра на регионалното развитие, обн. ДВ бр. 66 от 

08.08.2014 г., в сила от 08.08.2014 г., изм. бр. 106 от 23.12.2014 г., в сила от 23.12.2014 

г.) позицията и мандатът  на представителя на общината за  заседанията на Общото  

събрание на  Асоциацията по В и К се гласува по ред, определен от Общинския съвет. 

Доколкото такъв ред към момента не е установен, то следва Общинският съвет Завет да 

определи  конкретна позиция  за всяко отделно решение  и да  възложи на 

представителя на общината в Асоциацията да гласува по съответния начин. 

Съгласно чл.198в, ал.8 от Закона за водите, когато в съответната асоциация по 

ВиК участва държавата и повече от една община, държавата има право на 35 на сто от 



гласовете, а всички общини разпределят помежду си 65 на сто от гласовете, 

пропорционално на броя на населението им. По този начин  квотата  за Община Завет е 

17.51 %. 

От приложения проект за бюджет на Асоциацията е  видно, че същият за 2016 

година   възлиза на  28 266,75 лева. Вноската на държавата – 35% от бюджета възлиза 

на 9 893,36 лева и останалите  18 373,39 лева се разпределят съобразно квотите  между 

общините Исперих, Завет и Самуил. Частта на Община   Завет  - 17.51 %  представлява  

4949,51 лева. С така предложения бюджет  се предвижда издръжката  в т.ч и за заплати 

на 3 щатни бройки, както и   материално-техническо  осигуряване на Асоциацията. 

Материалите за Общото събрание са получени като приложения към 

горецитираното писмо и са на разположение на общинските съветници. 

 

Във връзка с гореизложеното  и на  основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и 23 и чл. 21, ал. 

2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 

198е, ал. 5 от Закона за водите, по повод покана за Общо събрание на „Асоциация по 

ВиК на обособената территория на  „ВиК–ООД”,  гр. Исперих”,  (наричана по-долу за 

краткост „Асоциацията“),  насрочено за 31  август   2015 г., Общинският  съвет  Завет 

 

                                                    РЕШИ: 

 

1.  Дава мандат на Ертан Сали Бахар - заместник-кмет на община  Завет  за 

участие в насроченото  извъредно Общо събрание на Асоциацията. 

2.   Съгласува  позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 

           2.1. По т. 1   от дневния ред –  Обсъждане и приемане  на проект  за   

бюджет на Асоциацията за 2016 година:  
     На основание  чл.198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите  представителят на 

Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена территория, 

обслужвана от «Водоснабдяване  и канализация» ООД гр. Исперих,  да гласува «ЗА»  

приемане на   бюджета  на Асоциацията  за 2016 година в размер на  28 266,75 лева . 

 

      2.2. По т.2 от дневния  ред -  Приемане на решение за  препоръчителния 

размер на вноската на държавата в бюджета на асоциацията за 2016 година: 

     Представителят на Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и 

К на обособена территория, обслужвана от «Водоснабдяване  и канализация» ООД гр. 

Исперих, да гласува «ЗА» приемане на  препоръчителния  размер на вноската на 

държавата в бюджета на асоциацията за 2016 година,  възлизащ на  9 893,36 лева. 

 

      2.3. По т.3 от дневния  ред –  Други: Представителят на Община Завет  в 

Общото събрание на Асоциацията да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в 

защита интересите на гражданите на Община Завет. 

 

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

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

            Настоящото  решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 

пред  Административен съд    гр. Разград по реда на  АПК. 

 

 

 

ОТНОСНО: 



        2.2. Изменение и допълнение на Решение № 275 по Протокол № 41/07.10.2010г.,  

упълномощаване на представителите на Община Завет  в СНЦ „МИГ Завет“ за 

сключване на споразумение за партньорство между СНЦ „МИГ Завет“ и СНЦ 

„МИГ Кубрат“ за кандидатстване и реализиране на проект по Подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от ПРСР за периода 2014-2020г., финансово обезпечаване на 

изпълнението на проекта и финансиране на СНЦ „МИГ Завет“. 

                                                                                   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

 

        Общинският съвет гр.Завет  с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 348: 

 

       С Решение № 275 по Протокол № 41 от 07.10.2010г. Общинският съвет гр. Завет 

даде съгласие Община Завет да участва в СНЦ „Местна инициативна група – Завет” 

(СНЦ „МИГ Завет“) и определи трима свои представители в него. С последващо 

Решение № 280 по Протокол № 42/ 29.11.2010 г. е изменено и допълнено решение 275, 

като е определен 1  представител на Община Завет, и двама за представители на 

органите на изпълнителната и местна власт. 

        СНЦ “МИГ Завет“ кандидатства по първата покана на Министерството на 

земеделието и храните (МЗХ) през 2011г. по мерки 41 и 431.1 от ПРСР 2007-2013г. за 

финансиране на неговата Стратегия за местно развитие, но същата не бе одобрена.  

         На 30.07.2015 г. Министерството на земеделието и храните публикувала Наредба 

№ 16 за прилагане на Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 

„Водено от общностите местно развитие“ от  Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г., по която могат да кандидатстват Местни инициативни 

групи или местни партньорства от териториите, посочени в чл. 2 на Наредба № 16/ 

30.07.2015 г. на МЗХ. 

        Видно от критериите за подбор на проекти (Приложение № 9 към чл. 26, ал. 1 на 

Наредбата), а и от препоръките за сдружаване на съседни територии, които са заложени 

в ПРСР 2014-2020г., уместно е СНЦ „МИГ Завет“ да кандидатства съвместно с друга 

изградена подобна структура от съседна територия, която има близки географски, 

демографски, социално-културни, икономически и други характеристики на 

територията. 

Такава структура е СНЦ „МИГ Кубрат“. 

  Съгласно т. 17 по § 1 от ДР на Наредба № 16 за прилагане на Подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие“ от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

„Представител на публичния сектор" е служител на централната или териториалната 

администрация на изпълнителната власт, на общината, на общинския съвет, кметове и 

общински съветници, които представляват съответния орган въз основа на писмено 

решение.“  

           Проведени  са предварителни разговори между представители на двете общини и 

бе изразено желание за кандидатстване на  СНЦ „МИГ Завет“  с партньор  СНЦ „МИГ 

Кубрат“  при равна готовност за финансово обезпечаване.  

 



       В деловодството на Общинския съвет гр. Завет с вх. №03-559/14.08.2015 г. е 

постъпила  покана  от председателя на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Завет“ 

относно провеждане на Общо събрание на сдружението на 31.08.2015 г. от 17.00  часа в 

зала № 111 на Общинска администрация гр. Завет  при  следния  дневен ред:  

 

1. Вземане на Решение за кандидатстване на СНЦ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ“ по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни 

дейности“ към Мярка 19. Водено от общностите местно развитие (ВОМР)/ ЛИДЕР по 

ПРСР 2014-2020г. 

                   2. Вземане на Решение за сключване на Споразумение за партньорство 

със СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КУБРАТ“ за реализиране на проект по 

Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ към Мярка 19. Водено от 

общностите местно развитие (ВОМР)/ ЛИДЕР по ПРСР 2014-2020г. 

3. Разни. 

 

           Предвид  гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10, т. 15 и т. 23 от 

ЗМСМА, Общинският  съвет  гр. Завет   

 

РЕШИ: 

 

1. Изменя и допълва точка 2 на Решение № 275 по Протокол № 41/ 07.10.2010 г. 

на Общинския съвет гр. Завет, като същата придобива следната редакция: 

„2. Определя за представители на Община Завет  в СНЦ „МИГ Завет“ следните  лица: 

 

 

1. Мехмед Хасан Халил Общински съветник 

2. Селиман Илмаз Вели Общински съветник 

3. Зюлфие Алиосманова Исмаил Заместник-кмет на община 

4. Емил Калинов Стеханов Заместник-кмет на община 

5. Мехмед Байсер Юмер Ст. експерт в отдел „ИХДГРА“ 

6. Самет Мехмед Хасан Ст. експерт в отдел „БФУС“ 

7. Айше Максут Адем Ст. специалист в кметство 

8. Сениха Мустафа Ахмед Здравен медиатор 
 

2. Дава мандат  на  представителите на Община Завет в СНЦ“МИГ Завет“ за  

участие в насроченото  Общо събрание на СНЦ „МИГ Завет“, което ще се проведе на  

31.08.2015 година от 17.00  часа в зала № 111 на Общинска администрация гр. Завет. 

3. Съгласува  позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 

     3.1. По т. 1   от дневния ред – представителите на Община Завет в СНЦ“МИГ 

Завет“ да гласуват „За”  вземане на Решение за кандидатстване на СНЦ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ“ по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни 

дейности“ към Мярка 19. Водено от общностите местно развитие (ВОМР)/ ЛИДЕР по 

ПРСР 2014-2020г. 

                3.2. По т. 2   от дневния ред – представителите на Община Завет в СНЦ“МИГ 

Завет“ да гласуват „За”  вземане на Решение за сключване на Споразумение за 

партньорство със СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КУБРАТ“ за 

реализиране на проект по Подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ към 

Мярка 19. Водено от общностите местно развитие (ВОМР)/ ЛИДЕР по ПРСР 2014-

2020г. 



 

   3.3. По т. 3   от дневния ред –  Разни, представителите на Община Завет в 

СНЦ“МИГ Завет“ да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в защита 

интересите на гражданите на Община Завет. 

              4. С цел финансова обезпеченост на дейностите по проекта, дава съгласие 

Община Завет, в качеството си на член на СНЦ „МИГ Завет“, след сключване на 

тристранен Договор за предоставяне на финансова помощ с МЗХ ДФЗ – РА и СНЦ 

„МИГ Завет“, да предостави на бенефициента безлихвен заем в размер на 50% от 

одобрената сума за финансиране, но не повече от 25 000лв. (двадесет и пет хиляди 

лева) лв. 

  Средствата да се предоставят на траншове от кмета на общината на 

бенефициента, след писменна заявка на последния. 

              Средствата да бъдат предоставени след сключване на тристранен Договор за 

предоставяне на финансова помощ, с цел изпълнение на дейностите по проекта, и да 

бъдат възстановени от бенефициента, след окончателното плащане от финансиращия 

орган.  

  5. Настоящото решение, да бъде изпратено на кмета на Община Завет и 

областният управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

  Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 

им   пред Административен съд-гр. Разград по реда на АПК.  

 

 

 

ОТНОСНО: 

        2.3. Приемане на програма за изменение и допълнение на Програмата за 

управление и разпореждане с имоти-общинска собственост при Община Завет за 

2015 година. 

                                                                                Докл.: З.Исмаил- Зам.-кмет на Община 

 

        Общинският съвет гр.Завет  с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 349: 

 

С Решение № 293 от Протокол № 42 от 12.02.2015 година бе приета Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.  

           Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост 

при нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от 

конкретните условия и нормативна уредба. 

Във връзка с постъпило заявление с Вх. № УД-02-21-15 от 03.08.2015 година 

от СНЦ „МИГ – ЗАВЕТ”, гр. Завет - представлявано от Зюлфие Исмаил, председател 

на УС е необходимо включване на нов имот в съответния раздел, за което следва да 

се внесе предложение в Общинския съвет – гр. Завет за вземане на решение за 

актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост при Община Завет за 2015 г. 

 Предвид изложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация, с чл. 8, ал. 9, изр. второ, предложение 

второ от Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за 



придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – 

гр. Завет, Общинският  съвет  Завет   

         

РЕШИ: 
 

   1.  Приема Програма за изменение и допълнение на Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет 

за 2015 г., приета с Решение № 293 от Протокол № 42 от 12.02.2015 г. на ОбС – 

Завет, както следва: 

          § 1. В буква В – „Имоти, върху които Община Завет има намерение да 

учреди вещно право на ползване” от Раздел ІІІ „Описание на имотите, които 

общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, 

за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за 

учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, 

дарения” от Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост при Община Завет за 2015 г., приета с Решение № 293 от Протокол № 42 

от 12.02.2015 г. на ОбС – Завет, се  прави следното допълнение: 

 
 

            1. Добавя имот с пореден номер 7:  

№ по 

ред 

                                              Описание на имота 

7. Имот в гр. Завет, кв. 44, УПИ „Разширение читалище и административна сграда”, ул. 

„Лудогорие” № 19 

 

 

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.  

 

 

ОТНОСНО: 

       2.4. Приемане на прогноза за периода 2016-2018 година на постъпленията от  

местни приходи и на разходите  за местни  дейности на Община Завет. 

                                                                              Докл.: З.Исмаил- Зам.-кмет на Община 

 

        Общинският съвет гр.Завет  с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 350: 

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 82, чл.83 ал.2 и чл.84 от 

Закона за публичните финанси и Наредба №10 за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет е нужно приемането на 

прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите 

за местни дейности на Община Завет , която е разработе спазвайки разпоредбите и 



указанията на Закона за публични финанси и Наредба №10 за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет 

 

          Предвид гореизложеното и на  основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във 

връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 82, чл.83 ал.2 и чл.84 от Закона за публичните финанси и Наредба №10 за условията 

и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет, 

Общински съвет – Завет, Общинският  съвет  Завет   

 

РЕШИ: 

 

   1. Приема прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности на Община Завет съгласно Приложение 

№1; 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 - дневен срок по АПК пред 

Административен съд – гр. Разград 

 

 

ОТНОСНО: 

        2.5. Актуализиране бюджета на Община Завет за 2015 година. 

                                                                               Докл.: З.Исмаил- Зам.-кмет на Община 

 

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

„Въздържали се”–2 (двама) от проведеното  поименно гласуване  прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 351: 

 

         Бюджетът на Община Завет за 2015 година е приет с решение №300 с протокол 

№42 от 12.02.2015 г. от Общинския съвет на гр. Завет и е нужна актуализация на 

бюджета на Община Завет за 2015 година. 

 

         Във връзка с постъпила докладна записка от Мустафа Ибрям Куртев-Директор на 

ОП „ВОДЕН-2009” Завет с вх.№УД-02-19-170/22.07.2015 г. се налагат  промени в 

бюджета на Община Завет за 2015 година.  

 

         Предвид гореизложеното  и  на основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с 

чл. 124, ал. 1 и с чл. 125, ал. 1 т.2 от Закона за публичните финанси и  чл.37, ал.1 и ал.2 

от Наредба № 10 за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за местните 

дейности за следващите три години за съставянето, приемането , изпълнението и 

отчитането на бюджета на община Завет,  Общинският  съвет  Завет   

 

 

        РЕШИ: 

 



1. Актуализира бюджета на Община Завет за 2015 година: 

 

1.1. Променя плана на разходната част по функции, дейности и параграфи, 

съгласно Приложение  № 1 и Приложение  № 2. 

 

 

 

 

 

          Приложение № 1 

     

ПЛАН 

на разходната част 

на бюджета на Община Завет за 2015г. 

вид разход §§ 

уточнен  
годишен 
план към 
30.07.2015 

корекция 
към 

24.08.2015 

актуализиран 
годишен 

план 

Общо разходи по бюджета на 
Община Завет в т.ч.   1024651 0 1024651 

1 1 122 ДЕЙНОСТ  
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

  489269 -40000 449269 
Издръжка 10-00 427944 -30000 397944 

Медикаменти 10-12 610 0 610 

Постерен инвентар и облекло 10-13 17000 0 17000 

Материали 10-15 104000 -15000 89000 

Вода, горива, ел. енергия 10-16 110000 -15000 95000 

Разходи за външни услуги 10-20 57984 0 57984 

Текущ ремонт 10-30 76350 0 76350 

Командировки в страната 10-51 12000 0 12000 

Командировки в чужбина 10-52 3000 0 3000 

Застраховки 10-62 18000 0 18000 

Глоби.неустойки и др. 10-92 5000 0 5000 

Други разходи, некласифицирани 
в другите параграфи и 

подпараграфи 10-98 24000 0 24000 

Платени данъци, такси2 19-00 20000 -10000 10000 

Платени държавни данъци,,, 19-01 20000 -10000 10000 

Помощи и обезщетения 42-00 10000 0 10000 

обезщетения.помощи по реш. на 
ОбС 42-14 10000 0 10000 

Разх. за чл.внос и участ.в 
нетър. Орг. 46-00 7000 0 7000 

Придобиване на ДМА 52-00 20525 0 20525 



Придобиване на компютри и 
хардуер 52-01 5000 0 5000 

Прид.на др.оборудване.маш. и 
съор. 52-03 2791 0 2791 

Придобив.на стоп.инвентар 52-05 12734 0 12734 

Придобиване на НДА 53-00 3800 0 3800 

придобиване на програмни 
продукти и лицензи за програмни 

продукти 53-01 3800 0 3800 

6 2 623 ДЕЙНОСТ  
ЧИСТОТА   535382 40000 575382 

Заплати по ТП и СП 01-00 58000 0 58000 
Заплати по ТП 01-01 58000 0 58000 

Зад.осиг.вноски от работ 05-00 11000 0 11000 

ДОО 05-51 7000 0 7000 

ЗОВ 05-60 3000 0 3000 

Вноски за ДЗПО 05-80 1000 0 1000 

Издръжка 10-00 153382 40000 193382 

Постерен инвентар и облекло 10-13 2500 0 2500 

Материали 10-15 24000 10000 34000 

Вода, горива, ел. енергия 10-16 78320 10000 88320 

Разходи за външни услуги 10-20 47062 20000 67062 

Командировки в чужбина 10-52 1500 0 1500 

придобиване на ДМА 52-00 313000 0 313000 

придобиване на др.машини и 
съоражвения 52-03 13000 0 13000 

придобиване на транспортни 
средства 52-04 300000 0 300000 

 

 

 

 



      Приложение № 2 
                                                                                                                     П    Л    А    Н 

                                              На  приходната и  разходната част на бюджета на ОП”Воден- 2009”  град Завет за  2 0 1 5 година 

 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок 

от приемането му. 

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд гр.Разград по 

реда на АПК. 

 
                                                                                              

Наименование на параграфа 

Дейност 

Чистота-Озеленяване 

623                   622 

№ 

на 

пара- 

графа 

Годишен план  към 01.06.2015 год. 

Дейност         Дейност        Общо 

Чистота          Озелен. 

623                   622 

Корекция към 31.07.2015година 

Дейност        Дейност          Общо 

Чистота          Озелен. 

623                   622 

Актуализиран годишен план 

Дейност        Дейност        Общо 

Чистота         Озелен. 

623                 622 

                       1     2       3                    4                        5     6                       7                       8      9                    10                    11 

Запл. за перс. по ТП иСП 0100     58000           53000          111000              0               0                      0     58000         53000            111000 

Запл.на перс. по труд.прав. 0101     58000           53000          111000              0               0                      0     58000         53000            111000 

Зад.осиг.вн.от Работод.-вс. 0500     11000           10000            21000              0               0                      0     11000        10000                21000 

В т.ч.: ДОО 0551          7000             6000            13000              0               0                      0       7000          6000                13000 

            ЗОВ 0560       3000             3000              6000              0               0                      0          3000          3000                  6000 

Вноски за  ДЗПО 0580       1000             1000              2000              0               0                      0       1000          1000                  2000 

Издръжка всичко 1000   130320           48000         178320     30000               0              30000   160320        48000             208320 

В т.ч.: Постелен инв.и облекл. 1013       2500             2500              5000             0                0                       0       2500           2500                 5000 

Материали 1015    24000            15500           39500     10000               0               10000     34000         15500               49500 

Вода,горива,енергия 1016    78320            30000         108320     10000               0               10000     88320         30000             118320 

Разх. за външни услуги 1020    24000                     0            24000     10000               0               10000     34000                  0               34000 

Командировки в чужбина 1052      1500                     0              1500              0               0                        0        1500                  0                 1500 

Разходи за застраховки 1062            0                     0                    0              0               0                        0             0                    0                       0 

Други  разходи за СБКО 1091            0                     0                    0              0               0                        0             0                    0                       0 

Други невкл. в др.праграфи 1098            0                     0                    0              0               0                        0             0                    0                       0 

ВСИЧКО   РАЗХОДИ:  199320          111000         310320       30000             0                30000   229320        111000            340320 

Придобиване на Д М А  5200            0             10000           10000               0              0                        0              0           10000              10000 

В т.ч.: Храсторези и косачки 5203               0          10000            10000              0                   0                   0               0            10000          10000 

О   Б   Щ   О : 9999    199320        121000         320320      30000                  0           30000    229320          121000        350320 



 

 

ОТНОСНО: 

        2.6. Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от 

общински недвижим имот – публична общинска собственост 

                                                                                   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

        Общинският съвет гр.Завет  с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 

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

 

РЕШЕНИЕ № 352: 

 

  В Община Завет е постъпило заявление с вх. №УД – 02 – 21-15/03.08.2015 год. 

от председателя на Сдружението с нестопанска цел „МИГ - Завет“ гр.Завет, за 

безвъзмездно право на ползване върху имот общинска собственост, който ще се ползва 

за офис на сдружението. 

 СНЦ „МИГ – Завет” е със седалище и адрес на управление гр.Завет, 

ул.”Лудогорие” №19 е регистрирано с Решение №1/22.12.2010. на Разградски окръжен 

съд, ф.д.№19 представлявано от Зюлфие Алиосманова Исмаил в качеството и на 

Председател но УС. Местните инициативни групи, представляват публично-частни 

партньорства със задължително участие на общините от територията на действие на 

МИГ в колективния върховен орган; правото на участие на община Завет в 

партньорство е видно от Решения на  Общински съвет гр.Завет, Протокол №41 от 

07.10.2010г. и Протокол №42 от 29.11.2010г..  

СНЦ „МИГ – Завет” е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо 

дейност в обществена полза. 

На 30.07.2015 год. Министерството на земеделието и храните е публикувала 

Наредба №16 за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 год., по която могат да кандидатстват местни 

инициативни групи или местни партньорства от териториите, посочени в чл.2 на 

Наредба №16/30.07.2015 год. на МЗХ. 

Видно от критериите за подбор на проекти (Приложение №9 към чл.26, ал.1 на 

Наредбата), а и от препоръките за сдружаване на съседни територии, които са заложени 

в ПРСР 2014 – 2020 год., уместно е СНЦ “МИГ Завет“ да кандидатства съвместно с 

друга изградена подобна структура от съседна територия, която има близки географски, 

демографски, социално-културни, икономически и други характеристики на 

територията. Такава структура е СНЦ „МИГ Кубрат“. 

Едно от изискванията към местните инициативни групи е да имат  осигурен 

самостоятелен офис за срок от 5 години. 

Изхождайки от изложеното, предлагам за подходяща сграда, част от имот – 

публична общинска собственост,  находящ се в кв. 44, УПИ „Разширение читалище и 

административна сграда“, съгласно ПУП на гр.Завет одобрен със заповед 

№349/23.09.1985 год., ул.“Лудогорие“ №19. Помещението предмет на интереса се 

намира на втория етаж  на масивна двуетажна сграда „Пристройка Читалище“  със ЗП 

365 кв. м. 

В същата сграда на първия етаж се помещават счетоводителите към дейност 

„Образование“. Стълбищната клетка се намира в единия край на коридора, от дясната 

страна, което няма да възпрепятства за осъществяването на дейностите, за които 

съответният имот е предоставен за управление. 



Съгласно чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 65 от Наредба 

№2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС 

– Завет, безвъзмездно право на ползване се учредява без търг или конкурс след 

решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на 

съветниците, като срокът на ползване се определя отново от ОбС и не може да бъде по 

дълъг от 10 години, съгласно чл. 39, ал. 2 от същия закон. 

Община Завет е собственик на част от имот – публична общинска собственост, 

представляващ двуетажна масивна сграда „Пристройка Читалище“ със  застроена площ 

365 кв. м, находяща се в кв.44, УПИ „Разширение читалище и административна 

сграда“,  съгласно ПУП на град Завет, одобрен със заповед №349/23.09.1985 год. на 

Кмета на Община Завет, с административен адрес гр.Завет, ул.“Лудогорие“ №19, 

съгласно АПОС №05/25.04.2008 год., при граници и съседи на имота:север – улица, 

изток – улица, юг - УПИ „Младежки клуб“, запад – улица. 

 Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.39, ал.2 

и ал.4 от Закона за общинската собственост;  чл.65 от Наредба №2 за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Завет, 

Общинският  съвет  гр.  

 

РЕШИ: 

 

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на СНЦ 

„МИГ – Завет”  град Завет, върху част от имот публична общинска собственост: 

помещение с полезна площ 51,41 кв.м за офис, ½ идеални части от фоайе и коридори с 

полезна площ 82,61 кв. м, ½ идеални части от WC с полезна площ 4,20 кв. м и 

стълбищна клетка с полезна площ 12,05 кв. м, находящо се на  втория етаж на 

двуетажна масивна сграда „Пристройка Читалище“ с застроена площ 365 кв. м, в кв. 44,  

по ПУП на на гр.Завет, одобрен със заповед №349/23.09.1985 год. на Кмета на Община 

Завет, с административен адрес гр.Завет, ул.“Лудогорие “ №19. 

2. Възлага на Кмета на Община Завет да сключи договор с СНЦ „МИГ – Завет”  

град Завет, за учредяване безвъзмездно право на ползване за частта от имота описана в 

т.1, за срок от 5 (пет) години. 

              3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 

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

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 

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

 

 

 

 

 

МЕХМЕД  ХАСАН 

Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 

 

 


