
 
 

         7330 гр. Завет,  ул.”Лудогорие” № 19, тел. 08442/2020 

                                 e-mail: zavet_ob@zavet-bg.com 
 

                                                                                 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

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

                                             Протокол  №  02  от  30.11.2015  година 

 

 

         ПО ВТОРА ТОЧКА 
           ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

         ОТНОСНО:   
         2.1. Приемане на Правилник за организацията е дейността на Общинския 

съвет гр. Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация 

                                                                                  Докл.: Е.Сюлейман- Председател ОбС 

 

        Общинският съвет гр.Завет  със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 

„Въздържали се”– 0 (нула)  прие следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 09 

         На  заседанието  от  06.11.2015 г., Общинският съвет гр. Завет със свое Решение № 

08 по Протокол № 01/06.11.2015 година изгради  Временната  комисия със задачата да  

изготви и предложи  за приемане от  Общинския съвет,  проект на Правилник за 

организацията е дейността на Общинския съвет Завет, неговите комисии и 

взаимодействието  му с Общинската администрация за мандат 2015-2019 година. 

Правилникът  има за цел да осигури ефективна организация на работа на общинския 

съвет  и неговите комисии, ползотворно взаимодействие с общинската  администрация  

за осъществяване на успешно местно самоуправление. 

 Временната  комисия  на свои  заседания  разгледа нормативната уредба на 

Общинския съвет  и  подготви   проект  за Правилник за организацията и дейността на 

Общинския съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието  му с Общинската 

администрация за мандат 2015-2019 година,  който  е предложен  на  вниманието на  

Общинския съвет. 

       Проектът за правилник е поместен на  интернет страницата на Община Завет на 

13.11.2015 година. Към настоящия  момент, предложения по него не са постъпили. 

     Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.3 от  ЗМСМА,  Общинският  съвет 

гр. Завет    

                                                   Р Е Ш И: 

 1. Приема Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Завет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 

2015-2019 година. 



             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 от обявяването 

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

 

         ПО ВТОРА ТОЧКА 
           ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

         ОТНОСНО:   
         2.2. Създаване на постоянни комисии към Общинския съвет и избиране на 

техните членове   

                                                                                 Докл.: Е.Сюлейман - Председател ОбС 

 

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

„Въздържали се”– 0 (нула)  прие следното  

РЕШЕНИЕ  № 10 

   Постоянните комисии подпомагат дейността на Общинския съвет. Те имат за 

задача да проучат потребностите на населението  и да правят предложения за решаване 

на въпросите, да подпомагат съвета при вземането на решения, да осъществяват контрол  

на органите за изпълнение на решенията на Общинския съвет.  

  Временната  комисия,  изградена с Решение № 08 по Протокол № 01 от 

06.11.2015 година за изготвяне на Правилник за работа  на Общински съвет Завет, 

неговите комисии и взаимодействието  му с Общинската администрация за мандат 

2015-2019 година, на свое заседание определи, като част от правилника, 

наименованията на  постоянните комисии при Общинския съвет.  Предвид изложеното 

и на основание чл. 21, ал.1, т. 1 и чл. 48, ал.1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,  и  на основание чл. 5, ал.1, т.1 и чл. 40, ал.1 и  ал.2  от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет гр.Завет   с 16 
(шестнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), „Въздържали се”– 0 (нула) 

                                                   Р Е Ш И: 

 1. Създава  четири  постоянни  комисии към Общински съвет Завет за мандат 2015-

2019 година,  както следва : 

� ПК “Бюджет и финанси, местни данъци и такси, общинска собственост”; 

� ПК ”Устройство на територията,  комунални дейности, строителство, В и К  

и опазване  на  околната среда, концесии”: 

� ПК ”Икономическа и инвестиционна политика,  промишленост, търговия, 

транспорт,  селско стопанство”: 

� ПК ”Образование, култура, здравеопазване и социални дейности, младежки 

дейности и  спорт”:  

 

2. Избира 7(седем) членен състав, в т.ч. председател, на Постоянна комисия “Бюджет 

и финанси, местни данъци и такси, общинска собственост”, както следва: 

 

 

 



Председател:            Сезгин  Али Юмер 

Членове:                     Хюсеин  Хайри Руфи 

                                    Селиман Илмаз Вели 

                                    Младен Дянков Чакъров 

                                    Ниязи Ниязиев Мехмедов 

                                    Исмаил Илми Манав 

                                    Нихат Ахмед Расим 

              3. Избира  7(седем) членен състав,  в т.ч. председател, на Постоянна комисия    

“Устройство на територията,  комунални дейности, строителство, В и К  и опазване на  

околната среда, концесии”,  както следва: 

 

Председател:            Селиман Илмаз Вели 

Членове                      Али Джемал Али  

                                    Алпер Ахмед Селим 

                                    Ниязи Ниязиев Мехмедов 

                                    Неджати Юмеров Салимов 

                                    Сунай Халибрям Караюсеин 

                                    Мустафа Исмаилов  Мустафов  

 

                4. Избира 7(седем) членен състав, в т.ч. председател, на Постоянна комисия 

”Икономическа и инвестиционна политика,  промишленост, търговия, транспорт, 

селско стопанство”, както следва: 

 

   Председател:         Хюсеин  Хайри Руфи 

   Членове:                   Рейхан Тахиров Шакиров 

                                     Исмаил Илми Манав 

                                     Мехмед Хасан  Халил   

                                     Сунай Халибрям Караюсеин 

                                     Хайредин Хюсеин Хюсеин 

                                     Али  Джемал Али 

           

          5. Избира 7(седем) членен състав, в т.ч. председател, на Постоянна комисия 

”Образование, култура, здравеопазване и социални дейности, младежки дейности и 

спорт”, както следва:  

 

      Председател:      Назиф Мюмюн Юсеин   

      ЧЛЕНОВЕ:           Ниязи Ниязиев Мехмедов 

                                     Хайредин Хюсеин Хюсеин  

                                     Селиман  Илмаз Вели 

                                     Младен Дянков Чакъров 

                                     Неджати Юмеров Салимов 

                         Алпер Ахмед Селим 

 

              6. Настоящето  решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.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.     



         ПО ВТОРА ТОЧКА 
           ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

         ОТНОСНО:   
        2.3.  Определяне членовете на Председателския  съвет при Общинския съвет. 

                                                                                 Докл.: Е.Сюлейман - Председател ОбС 

 

        Общинският съвет гр.Завет  със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 

„Въздържали се”– 0 (нула)  прие следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 11 
 

Съгласно  чл. 16, ал. 1 и ал. 2  от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация: „(1) В помощ на Председателя на Общинския съвет  се изгражда  

Председателски съвет в състав от 6 члена, в т.ч председателя на Общинския съвет, 

трима  общински  съветника от  ПП”ДПС” и по един съветник  на ПП „ГЕРБ”  и  КП 

„РБ”. 

           (2) Членове на Председателския съвет се избират с  решение на Общинския съвет  

с явно гласуване, като за  избрани се считат  кандидатите,  получили повече от 

половината гласове от общия брой  на съветниците.” 

       Предвид гореизложеното и на  основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 3  от  ЗМСМА,   

Общинският съвет гр.Завет   Завет  

                                                   Р Е Ш И: 
         1. Избира състав на Председателския съвет при Общинския съвет гр. Завет, 

както следва: 

1. Ерсин Сюлейман Исмаил – председател на ОбС 

2. Хюсеин Хайри Руфи – общински съветник от ПП”ДПС” 

3. Селиман Илмаз Вели - общински съветник от ПП”ДПС” 

4. Ниязи Ниязиев Мехмедов - общински съветник от ПП”ДПС” 

5. Младен Дянков Чакъров - общински съветник от ПП”ГЕРБ” 

6. Нихат Ахмед Расим - общински съветник от КП”РБ” 

             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 от обявяването 

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

 

         ПО ВТОРА ТОЧКА 
           ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

         ОТНОСНО:   
    2.4.  Определяне състава и мандата  на  Комисията  по  чл. 8, ал. 2 от  Закона 

за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни  влогове.  

                                                                                  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

 

        Общинският съвет гр.Завет  със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 

„Въздържали се”– 0 (нула)  прие следното  



 

РЕШЕНИЕ  № 12 
 

             В деловодството на Общинския съвет  гр. Завет и Общинска администрация 

Завет е постъпило писмо от  Изпълнителния директор на  Националния компесационен 

жилищен фонд при Министерския съвет  на РБ. В писмото е отправено искане  да се 

определи  нов състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от  Закона за уреждане 

правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни  влогове (ЗУПГМЖСВ). 
             На основание чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с 

многогодишни жилищно-спестовни  влогове (ЗУПГМЖСВ)  и  във връзка с чл.16  от 

Правилника за прилагането му, Община Завет  фигурира, в утвърдения от 

Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд, списък на 

населените места, в които са създадени местни комисии по ЗУПГМЖСВ. 

   С оглед социалната значимост на Закона и във връзка произведените  през месец 

октомври 2015 г. избори за  общински съветници и кметове, новоизбраният Общински 

съвет следва да актуализира състава на Местната комисия по ЗУПГМЖСВ и да 

уведоми своевременно Управителния съвет на НКЖФ. 

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

връзка с чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ и чл.16, ал.2 от ППЗУПГМЖСВ, Общинският съвет 

гр. Завет  

                                        РЕШИ: 
 

     1. Определя  Местната комисия  по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община 

Завет да бъде в състав от 7 (седем) члена, в т.ч. председател. 

               2.  Избира Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Завет 

да бъде в  състав: 

• Ахтер Сюлейманов Велиев – Кмет на Община Завет 

• Самет Мехмед Хасан – ст.експерт отдел „БФУС” в Община Завет 

• Ирена Симеонова Минева – директор на дирекция „СА”–Община  Завет 

• Симеон Николов Семов  –  представител на  граждани  с МЖСВ 

• Сунай Халибрям Караюсеин – общински съветник 

• Ниязи Ниязиев Мехмедов – общински съветник 

• Селиман Илмаз Вели  – общински съветник 

               3. Избира за председател на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ 

г-н Ахтер Сюлейманов Велиев – Кмет на Община Завет. 

               4. Определя мандата на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ до 

изтичане мандата на настоящия Общински съвет.    

               5. Решението на Общинския съвет да бъде изпратено  на Управителния съвет 

към Националния компенсационен жилищен фонд за утвърждаване състава на 

комисията.   

   6. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.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.    

 

          

 



         ПО ВТОРА ТОЧКА 
           ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

         ОТНОСНО:   
         2.5.  Създаване  и определяне състава на Постоянна комисия по чл. 25, ал. 2,  

т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси 

(ЗПУКИ) към Общинския съвет Завет 

                                                                                 Докл.: Е.Сюлейман - Председател ОбС 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 13 
 

В  Държавен вестник  бр. 74 от  31 октомври 2008 година  бе обнорадван Закона 

за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, по-късно променено 

заглавие на  Закон  за предотвратяване и установяване конфликт на интереси (ЗПУКИ). 

   Установяването на конфликт на интереси за общински съветници и кметове се 

извършва  от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, 

която изисква необходимата информация и документи от  постоянната комисия  по  чл. 

25,  ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ,   избрана от Общинския съвет и съставена от общински 

съветници. 

В тази  връзка, спазвайки  изискванията на чл.25 от Закона за предотвратяване и 

установяване  на конфликт на интереси, следва   към Общинския съвет  да се изгради 

постоянна комисия  чл. 25, ал. 2,  т. 3 от ЗПУКИ. Предвид произведените през месец 

октомври 2015 г. избори за общински съветници и кметове и сформирането на нов  

Общински  съвет, следва да се определи и  нов състав на Комисията. 

      Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.1, чл. 27, ал. 4 от Закона за 

местното самоуправление и местната  администрация и чл. 25, ал.2, т. 3 от Закона за 

предотвратяване и  установяване  на конфликт на интереси,  Общинският съвет  гр. 

Завет   

                                                                    РЕШИ: 
 
           1. Създава постоянна комисия по чл. 25, ал. 2,  т. 3 от Закона за предотвратяване 

и установяване конфликт на интереси (ЗПУКИ) към Общинския съвет Завет.  

2. Избира  съставът на  Комисията  по чл. 25, ал. 2, т. 3 от  ЗПУКИ да се  състои 

от 5 члена, в т.ч. председател,  както следва: 

Председател:   Хюсеин Хайри Руфи – общински съветник  

Членове:             Младен Дянков Чакъров – общински съветник  

         Мехмед Хасан Халил – общински съветник  

         Сезгин Али Юмер – общински съветник  

         Рейхан Тахиров Шакиров – общински съветник            

 

     3.  Комисията следва да  извършва всички дейности, вменени и със  Закона  за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

    4. 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. 

 



         ПО ВТОРА ТОЧКА 
           ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

         ОТНОСНО:   
        2.6. Определяне представител  на  Общинския съвет  Завет в Асоциацията на 

председатели на общински съвет в Република България. 

                                                                                 Докл.: Е.Сюлейман - Председател ОбС 

 

       Общинският съвет гр.Завет  със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 14 

           В деловодството на Общинския съвет е постъпило писмо с Изх. №405/13.11.2015 

година от Националната асоциация на председатели на общински съвет в Република 

България (НАПОС-РБ) с покана за участие в НАПОС-РБ. 

           Националната асоциация на председатели на общински съвет в Република 

България е създадена през 2004 година. Тя представлява и защитава интересите на 

своите членове пред органите на законодателната и изпълнителна власт, имащи 

отношение към проблемите на местното самоуправление. 

Разработва предложения за промяна и усъвършенстване на законовата уредба в 

областта на местното самоуправление и местната администрация, както и проекти за 

други нормативни актове и промяна на съществуващи, засягащи дейността на 

общините. Предоставя консултантски, експертни и технически услуги на своите 

членове. Популяризира положителния опит и съвременните практики в дейността на 

общинските съвети, чрез разработване и предлагане на ефективни програми и форми на 

обучение.  

           Дейността на Националната асоциация на председатели на общински съвет в 

Република България предоставя възможност за  редовни консултации, становища, 

юридическа помощ,  обмяна на опит с  общински съвети от цялата страна,  участие  в 

национални конференции и семинари по въпросите на местното самоуправление, 

посещение на световни и европейски институции и запознаване с опита на  местното 

самоуправление в други  страни от  Европейския съюз. 

           Националната асоциация на председатели на общински съвет в Република 

България  има  приет  устав и се управлява от Управителен съвет. Общинският съвет гр. 

Завет,  представен от своя  Председател, членува в   НАПОС  още от  основаването на 

Асоциацията. 

          Предвид гореизложеното и на  основание чл.21, ал. 1, т. 6, т. 15 и т. 23 от  Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с  чл.7 и 

чл.11, ал.2 от Устава на НАПОС-РБ, Общинският съвет гр.Завет       

     
РЕШИ: 

 1. Общинският съвет гр.Завет определя за свой представител в Националната 

асоциация  на  председателите  на общински съвети  в РБ  – г-н  Ерсин Сюлейман 

Исмаил – Председател на Общинския съвет Завет. 

 2.  Общинският съвет гр.Завет определя  годишния членски  внос за  участие в 

НАПОС-РБ,  да бъде  за сметка на бюджета на Община  Завет. 

           3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.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.     

 

         ПО ВТОРА ТОЧКА 
           ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

         ОТНОСНО:   
        2.7. Избор  на  представител на Общинския съвет  гр. Завет  за член на 

Областния съвет за развитие на област Разград 

                                                                                  Докл.: Е.Сюлейман- Председател ОбС 

 

        Общинският съвет гр.Завет  със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 

„Въздържали се”– 0 (нула)  прие следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 15 
 

В канцеларията на Общинския съвет постъпи писмо с Изх. № 08-00-136/ 

17.11.2015 година от Областния управител на област Разград и Председател на 

Областния съвет за развитие,  г-жа Галина Георгиева-Маринова, с което  ни уведомява, 

че във връзка с настъпилите промени в ръководствата на  общините и общинските 

съвети на  територията на област Разград след  произведените Местни избори 2015 

година и в изпълнени е разпоредбите на Закона за регионалното развитие и Правилника 

за неговото приложение, е необходимо актуализиране състава на Областния съвет за 

развитие. 

 Областният съвет за развитие има следните задачи:  

• обсъжда и приема областната стратегия за развитие и регионалната схема 

за пространствено развитие на областта; 

• обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното 

планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за 

целенасочена подкрепа; 

• обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване 

изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на 

общински проекти; 

• съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на 

областната стратегия за развитие; 

• съгласува изготвените съгласно Закона за водите регионални генерални 

планове за В и К системите и съоръженията, генерални планове на агломерации над 10 

000 еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията, инвестиционните 

програми към регионалните генерални планове за В и К системите и съоръженията, и 

инвестиционните програми към генералните планове на агломерации над 10 000 

еквивалентни жители за В и К системите и съоръженията. 

 

           Съгласно чл. 22, ал. 2 от Закона за   регионалното развитие (ЗРР), обн., ДВ, бр. 50 

от 30.05.2008г., в сила от 31.08.2008 г.: “Председател на областния съвет за развитие е 

областният управител, а членове са кметовете на общините в областта, по един 

представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на 

областните структури на представителните организации на работодателите и на 

работниците и служителите на национално равнище.” 



           Член 63 от Правилника за прилагане на Закона  за регионално развитие  

регламентира смяната на членовете от съответните органи по реда на тяхното 

определяне. 

           Предвид изложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  и ал. 2  от  Закона за 

местното самоуправление и  местната администрация, чл.22, ал.2 от Закона за  

регионалното развитие и  чл. 62, ал. 3  и ал. 5  във връзка с чл.63  от Правилника за 

прилагане  на Закона  за регионално развитие,  Общинският съвет гр. Завет   

 
РЕШИ: 

 

1. Избира общинския  съветник  Младен Дянков Чакъров  за представител на 

Общинския съвет гр.Завет в Областния съвет за развитие на област Разград. 

2. При невъзможност на г-н Младен Дянков Чакъров  да участва в заседание на 

Областния съвет за развитие на област Разград, избира за негов заместник  общинския 

съветник Хюсеин Хайри Руфи  да представлява  Общинския съвет гр. Завет в 

Областния съвет за развитие на област Разград. 

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. 

 

         ПО ВТОРА ТОЧКА 
           ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

         ОТНОСНО:   
         2.8. Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на 

       Националното  сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ 

                                                                                  Докл.: Е.Сюлейман- Председател ОбС 

 

        Общинският съвет гр.Завет  със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 

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

 

РЕШЕНИЕ  № 16 
 

             Съгласно чл. 9, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/, Националното сдружение на общините в Република 

България /НСОРБ/ представлява и защитава интересите на своите членове-общините, 

пред държавните органи, разработва предложения за промяна  и усъвършенстване на 

правната уредба  на местното самоуправление, подготвя становища и  предложения  по 

проектобюджета на страната, в частта му за общините, осъществява контакти  и 

взаимодействие със сродни организации от други страни, членува в международни 

сдружения, осъществява и други  функции, определени със закон и с устава му. НСОРБ  

организира обучения, предоставя консултации, разпространява Информационен 

бюлетин, консултативни разработки и други информационни издания.  Вече 19 години  

Сдружението обединява усилията на всички български общини в утвърждаването им 

като силни и  демократични местни власти. Чрез дейността си, НСОРБ съдейства за 

разширяване  правомощията на общините,  работи за предоставяне на повече права по 

управлението на общинските дейности и финанси. 

 



Висш ръководен орган на НСОРБ е Общото събрание. То приема, изменя и 

допълва Устава на Сдружението; избира и освобождава членовете на Управителния и 

Контролния съвет; приема решения за създаване и закриване на постоянни комисии; 

приема програмата  за дейността на сдружението, приема годишния бюджет на 

Сдружението и отчета за неговото изпълнение; взема и други решения, съгласно 

правомощията му, посочени в устава. Общото събрание се състои от делегати на 

общините–членове на Сдружението. Общото събрание заседава най-малко веднъж 

годишно. Съгласно чл.12, ал.2 от Устава на НСОРБ,  всяка община  в него е 

представена   от двама  делегати – кмета на общината и представител на общинския 

съвет. В заседанията на Общото събрание общината има право на  два гласа,  

упражнявани  самостоятелно от двамата делегати.  Общината се  счита за представена в 

случай,  че в заседанието на Общото събрание участва поне един от нейните делегати. 
 

На основание чл. 27, ал.1 от Устава на НСОРБ в двумесечен срок след 

провеждането на  първото си заседание, новоизбрания общински съвет следва да 

определи своя  представител  в Общото събрание на сдружението и да уведоми  за това 

изпълнителния  директор на  НСОРБ. 

  

            Във връзка с гореизложеното Общинският съвет гр.Завет    

 
РЕШИ: 

 
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, от ЗМСМА, във връзка с  чл. 12, ал. 2 и чл.27, 

ал.1  от Устава на НСОРБ,  Общинският съвет гр.Завет: 

1.1.  Определя  за  делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България  представителя на Общинския съвет гр. Завет -  г-н  

Ерсин Сюлейман Исмаил  – Председател на Общинския съвет;.  

            2. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, упълномощава  г-н Ахтер 

Сюлейманов Велиев – Кмет на Община Завет  да внася  годишния членски  внос в  

НСОРБ   за сметка на  бюджета на Община  Завет.          

           3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр. 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.     
                                                                                                    
 

 

         ПО ВТОРА ТОЧКА 
           ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

         ОТНОСНО:   
 

         2.9. Поправяне на очевидна фактическа грешка в Решение № 331 на 

Общинския съвет  Завет, взето на заседание с Протокол № 47 от 06.07.2015 г. 

                                                                                  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община    

 

        Общинският съвет гр. Завет  със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 

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

 

 

 
 



РЕШЕНИЕ  № 17 
 

        С Решение № 331 по Протокол № 47 на Общински съвет – Завет, т.1.1. от дневния 

ред от проведено заседание на 06.07.2015 год. се даде съгласие - Община Завет да 

кандидатства пред Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014 – 2020 г., с предмет: „Нови възможности за независим живот 

на уязвими групи на територията на община Завет”, за финансиране по процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ 

ЖИВОТ”, Приоритетна ос ІІ „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ 

НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”, Инвестиционен проект 3. „Повишаване на 

достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, 

включително здравни и социални услуги от общ интерес” на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., в качеството й на Кандидат по 

процедурата. 

         За участие в програмата е приложено Решение № 331 по Протокол № 47 от 

06.07.2015г., в което е неправилно описан номера и датата на акта за публична 

общинска собственост, а именно: № 237 от 22.08.2014 г. 

         Това обстоятелство налага да се коригира взетото решение на Общински съвет – 

Завет с ново, поради очевидна фактическа грешка. 

          Предвид гореизложенотоа основание чл. 62, ал. 2 от АПК, чл. 21, ал. 1, т. 8 във 

връзка с ал. 2 от ЗМСМА, Общинския съвет – Завет Общинският съвет гр.Завет    
 

                                                         РЕШИ:                                                                            

1. Извършва поправка на очевидна фактическа грешка в т. 4 от Решение № 

331 по Протокол № 47 на Общински съвет – Завет, т.1.1. от дневния ред от проведено 

заседание на 06.07.2015 г., като текста на ред втори и трети „акт за публична 
общинска собственост № 237 от 22.08.2014 г.” да се чете „акт за публична 
общинска собственост № 723 от 22.08.2003 г.” 

2. Настоящото решението за поправка на очевидна фактическа грешка да се 

счита за неразделна част от Решение № 331 по Протокол № 47 от 06.07.2015г. на 

Общински съвет – 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. 

 Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 

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

                                                                           
 

 

         ПО ВТОРА ТОЧКА 
           ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

         ОТНОСНО:   
        2.10. Изменение и допълнение на влязло в сила решение № 332 по Протокол № 

47 на Общинския съвет – Завет от проведено заседание на 06.07.2015 г. 

                                                                                  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

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

 



РЕШЕНИЕ  № 18 
 

С Решение № 332 по Протокол № 47/06.07.2015 г. на Общинския съвет – Завет, т. 

1.2. от дневния ред на заседанието, Общинският съвет определи имотите публична 

общинска собственост – пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване. 

Определен бе и срока за отдаване, а именно: „за стопанската 2015-2016 г”.  

Разписано в този вид, текстът се тълкува по следния начин: „срокът за ползване е 

една година, тоест за стопанската 2015-2016 г.” 

Налице е допусната неточност в определяне на срока, което води до противоречие с 

чл. 37и, ал. 12 от ЗСПЗЗ, изречение второ, а именно: „Минималният срок на договорите 

е 5 стопански години”. 

Кметът на общината със  своя Заповед №УД-02-301/29.07.2015 г., назначи комисия, 

която да извърши проверка на състоянието на пасищата и мерите от общинския поземлен 

фонд по землища. Комисията състави протокол за констатирани различия между 

документалните данни и установеното на терен. Констатирано бе, че има имоти, които 

притежават характер на гора и не са отразени като такива, други са скалисти и негодни за 

ползване по предназначение, изорани и замърсени с твърди битови отпадъци. 

Тези обстоятелства налагат изключване на определени имоти от Приложение № 1 

към Решение № 332 по Протокол № 47/06.07.2015 г. на Общинския съвет – Завет. 

          Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  във връзка с ал. 2 от 

ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 37и, ал. 12 от Закона 

за стопанисване и ползване на земеделски  земи (ЗСПЗЗ) и чл. 100, ал. 9 от  Правилника 

за прилагане на ЗСПЗЗ, Общинският съвет  гр.  Завет Общинският съвет гр.   

      
РЕШИ: 

        1. Изменя и допълва влязло в сила Решение № 332 по Протокол № 47/ 06.07.2015 г. 

на Общински съвет – Завет, като същото приема следната редакция: 

1.1. В т. 1 на Решение № 332 по Протокол № 47/06.07.2015 г. на Общински съвет – 

Завет – заменя текста: „Определя имоти - публична общинска собственост на Община 

Завет, с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, за индивидуално ползване 

през стопанската 2015/2016г” с текста „Определя имоти - публична общинска 
собственост на Община Завет, с начин на трайно ползване – пасища, мери и 
ливади, за индивидуално ползване за срок от 5 години”. 

1.2. Изменя Приложение № 1 към Решение № 332 по Протокол № 47/06.07.2015 г. 

на Общинския съвет гр.  Завет  като изключва следните имоти:  

 

СЕЛО ИВАН ШИШМАНОВО 
№ по  

ред 

 Имот №      Местност         НТП Кат-я Площ дка 

1.   032115 Къшла Орман Пасище, мера    2 2,565 

2.   016013 Дерето Пасище, мера    3 39,401 

3.   032135 Къшла Орман Пасище, мера    7 87,063 

4.   032136 Къшла Орман Пасище, мера    7 0,682 

СЕЛО ПРЕЛЕЗ 
1.   051011 Кумлук Пасище, мера    3 0,679 

2.   057001 Парти Орман Пасище, мера    3 53,293 

СЕЛО ВЕСЕЛЕЦ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          1.3. В останалата си част Приложение № 1 остава в сила. 

 

2. Създава нова т.5  по  Решение № 332 от Протокол № 47/06.07.2015 г. на 
Общинския съвет – Завет, както следва: 

 Решение № 332/ 06.07.2015 г.  на ОбС - Завет 
 „т.5.(нова) Съгласно чл. 20, ал. 6, изречение второ от Наредба № 2 за реда за 

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

Завет: „Наемната цена се актуализира ежегодно от 1 март в съответствие със 

статистическия отчетен индекс на инфлация за предходната година, след решение на 

общинския съвет по предложение на комисията по чл. 2, ал. 1”. 

3. Създава нова т. 6  по  Решение № 332 от Протокол № 47/06.07.2015 г. на 
Общинския съвет – Завет, както следва: 

  Решение № 332/ 06.07.2015 г.  на ОбС - Завет 
  „т. 6.(нова) Арендното плащане не може да бъде по - ниско от средното годишно 

рентно плащане за общината. При повишаване на средното годишно рентно плащане се 

извършва актуализация на договора.” 

  4. Създава нова т.7  по  Решение № 332 от Протокол № 47/06.07.2015 г. на 
Общинския съвет – Завет, както следва: 

 Решение № 332/ 06.07.2015 г.  на ОбС - Завет 

1.   000115 Коджа Екинлик Пасище, мера    3 15,227 

2.   000237 Коджа Екинлик Пасище, мера    4 17,265 

3.   000228 Къшла Орман Пасище, мера    3   1,912 

СЕЛО ОСТРОВО 
1.   149024 Коренежа Пасище, мера    3  1,275 

СЕЛО БРЕСТОВЕНЕ 
1.   040001 Чардаклии Пасище, мера    3   4,949 

2.   040002 Чардаклии Пасище, мера    3   3,274 

3.   056032 Текнедже Пасище, мера    3   1,242 

4.   004027 Янката Пасище, мера    5   1,787 

5.   004034 Янката Пасище, мера    5   1,155 

6.   004043 Янката Пасище, мера    3   0,355 

7.   004060 Янката Пасище, мера    5   0,897 

8.   004061 Янката Пасище, мера    3   1,255 

9.   035016 Топузлар Пасище, мера    3   0,921 

10.   035017 Топузлар Пасище, мера    3   0,141 

11.   043011 Чардаклии Пасище, мера    3   0,524 

12.   084026 Ян Тарла Пасище, мера    3   0,682 

ГРАД  ЗАВЕТ 
1.   029012 Зелен Дол Пасище, мера    3   5,375 

2.   129079 Бостаните Пасище, мера    3   1,313 

3.   129081 Бостаните Пасище, мера    3   0,161 

4.   129197 Бостаните Пасище, мера    3   1,354 

5.   038042 Гемиите Пасище, мера    3   4,245 

6.   039033 Гемиите Пасище, мера    3 14,238 

7.   039035 Гемиите Пасище, мера    3   1,146 



 „т.7.(нова) Ежегодно до 30 март се актуализира цената на договора с индекса на 

инфлация за съответната година, която цена не може да бъде по - ниска от средното 

годишно рентно плащане за общината.” 

 5. Точка 5 от Решение № 332 по Протокол № 47/06.07.2015 г. става т. 8. 

  6. Настоящото решението да се счита за неразделна част от Решение № 332 по 

Протокол № 47 от 06.07.2015 г. на Общинския съвет  гр. Завет и в останалата си част 

остава в сила. 

    7. 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:   
         2.11. Актуализиране бюджета на Община Завет за  2015 година. 

                                                                                  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община    

        Общинският съвет гр. Завет  със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула)) от проведеното поименно  гласуване, прие следното  

 
РЕШЕНИЕ  № 19 

 

Бюджета 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 постъпило искане от кметство с.Сушево, относно увеличаване  

броя на футболните групи към Български Футболен Съюз гр.Разград от осем групи на 

единадесет и във връзка със спортно мероприятие VI-ти общински турнир по борба за 

деца и момчета  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 гр. 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. 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН     
на разходната част     

на бюджета на Община Завет за 2015г.   

вид разход §§ уточнен  
годишен 

план 
към 

30.09.201
5г. 

корекция 
към 

30.11.201
5 

актуализиран 
годишен план 

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

373617 0 373617 

7 2 714 ДЕЙНОСТ  
СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА 

ВСИЧКИ 

142188 4800 146988 

Др.възнаграждения и 
плащания за персонала 

02-00 5000 0 5000 

За персонал 
извънтрудови 

правоотношения 

02-02 5000 0 5000 

Зад.осиг.вноски от 
работодател 

05-00 600 0 600 

ДОО 05-51 300  300 

ЗОВ 05-60 200  200 

Вноски за ДЗПО 05-80 100 0 100 

Издръжка 10-00 26990 0 26990 

Медикаменти 10-12 142  142 

Материали 10-15 7123  7123 

Вода, горива, ел. енергия 10-16 2000  2000 

Разходи за външни 
услуги 

10-20 16265 0 16265 

Разходи за застраховки 10-62 1460  1460 

Платени данъци, такси 
и адм.санкции 

19-00 1608 0 1608 

Платени държ. 
Данъци,такси,нак.лихви,а

дмин.санкции 

19-01 1608  1608 

Субсидия за 
нефинансови 

предприятия за текуща 
дейност 

43-00 37000 4800 41800 

За текуща дейност 43-01 37000 4800 41800 

Придобиване на ДМА 52-00 70990 0 70990 

Сгради 52-02 65990 0 65990 

Стопански инвентар 52-05 5000 0 5000 

7 3 745  ДЕЙНОСТ  
ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ 

7000 -2000 5000 

Издръжка 10-00 7000 -2000 5000 

Материали 10-15 5000 -2000 3000 

Разходи за външни 10-20 2000 0 2000 



услуги 

8 3 832 ДЕЙНОСТ  
СЛУЖ. И 

ДЕЙН.ПОДДРЪЖ.,РЕМ. И 
ИЗГР. НА ПЪТИЩА 

224429 -2800 221629 

Др.възнаграждения и 
плащания за персонала 

02-00 1000 0 1000 

За персонал 
извънтрудови 

правоотношения 

02-02 1000 0 1000 

Зад.осиг.вноски от 
работодател 

05-00 50 0 50 

Вноски за ДЗПО 05-80 50 0 50 

Издръжка 10-00 71994 -2800 69194 

Материали 10-15 650 0 650 

Разходи за външни 
услуги 

10-20 70344 -2800 67544 

Разходи за застраховки 10-62 1000 0 1000 

Основен ремонт на ДМА 51-00 151385 0 151385 

 

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. 

 

 

ЕРСИН СЮЛЕЙМАН 
Председател на Общинския съвет гр. Завет 

 

 

 

 
 

 

 


