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                                                    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  № 31  от  28.06.2018  година 

 
          ПО  ПЪРВА ТОЧКА 
         Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели от община Завет 
при Окръжен съд - Разград за мандат 2019-2022 година, определяне на правила за 
нейното провеждане и създаване на  комисия за изготвяне на предложение за съдебни  
заседатели. 
                                                                                              Докл.:Е.Исмаил- Председател ОбС 
       Общинският съвет гр.Завет с  15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват -2(двама) от проведеното  гласуване прие 
следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 346 
 

С писмо Изх.№ ИП-0218 от 03.04.2018 г., Административният ръководител на 
Апелативен съд – Варна и Председател на Административен съд - Варна  ни  уведомява, че  
на основание чл. 68, ал. 3  от Закона за съдебната власт, Общинският съвет следва да 
предложи на Общото събрание на съдиите в Апелативен съд – Варна  списък от 2 (двама) 
съдебни заседатели от община Завет при Окръжен съд Разград  за предстоящия мандат. 
        Съдебните заседатели са граждани, които се определят от съответния общински съвет 
и носят обществения мандат на този орган на местно самоуправление. Заемането на 
длъжност "съдебен заседател" не е професия, а е изява на граждански и обществен дълг. 
Съдебните заседатели са лица с различен социален статут и различни професии. Избраните 
съдебни заседатели имат мандат, който е 4 години. Встъпването в длъжност на съдебен 
заседател става след полагане на клетва.  
        Условията,  на които следва да отговарят  кандидатите за съдебни заседатели, съгласно 
чл.67  от  Закона за съдебната власт са: 

Чл. 67. (1) За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български 
гражданин, който:  

1. е на възраст от 21 до 68 години;  
2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, 

за който кандидатства;  
3. има завършено най-малко средно образование;  
4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;  
5. не страда от психически заболявания.  
Чл. 67.  (3)  Съдебен заседател не може да бъде лице, което:  
1. е съдебен заседател в друг съд;  
2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;  
3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с 

политически цели;  
4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните 

работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в 
съдебния район, за който е избран. 
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Съгласно Чл. 68. (1) от ЗСВ  В срок 5 месеца преди изтичането на мандата на 

съдебните заседатели общинските съвети, които се намират в съдебния район на 
съответния съд, обявяват в един местен ежедневник, в електронните медии, на интернет 
страниците на съответните общини и общински съвети, а при липса на такива - по друг 
подходящ начин, откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели и 
правилата за нейното провеждане. В същия срок общинските съвети избират комисии, 
които извършват проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели, и 
изготвят доклад.  

С цел  по-доброто  прецизиране на кандидатурите за съдебни заседатели и във връзка с 
чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт  (ЗСВ),  следва  да  се открие процедура за 
определяне на съдебни заседатели от община Завет за Окръжен съд – Разград, да се изготвят 
правила за нейното провеждане и да  се избере    комисия, която да извърши проверка на 
документите на кандидатите за съдебни заседатели  и изготви доклад. 
         Предвид  изложеното и  на основание чл.21, ал.1, т.1, т.23 и ал. 2  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната 
власт,  Общинският   съвет  гр. Завет   
 
                                                                  РЕШИ: 

 
1. Общинският съвет гр.  Завет  на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт, 

открива процедура за определяне на  съдебни заседатели от община Завет  за предстоящия 
мандат  2019 – 2022 година на Окръжен съд – Разград. 

2. Кандидатите за съдебни заседатели  следва да отговарят на следните 
изисквания: 

    2.1. Да са дееспособни български граждани;  
    2.2. Да са на възраст от 21 до 68 години;  
    2.3. Да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на 

съда, за който кандидатстват;  
    2.4. Да имат завършено най-малко средно образование;  
    2.5. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;  
    2.6. Да не страдат от психически заболявания; 

            2.7. Да не са съдебни заседатели в друг съд;  
            2.8. Да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани; 
            2.9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или 
организация с политически цели; 
            2.10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на  
вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се 
в съдебния район, за който са избрани. 

    2.11. Да не са били съдебни заседатели за повече от два последователни мандата при 
Окръжен съд – Разград. 

3. Определя и утвърждава документи, които следва да подадат кандидатите за 
съдебни заседатели  до Общинския съвет Завет: 

    3.1.  Заявление по образец (Приложение№1) 
    3.2.  Подробна автобиография, подписана от кандидата;  
    3.3.  Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;  
    3.4.  Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;  
    3.5. Данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обърне за 

препоръки;  
    3.6.  Мотивационно писмо;  
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    3.7.  Писмено съгласие  (Приложение№2) 
    3.8. Декларация  по чл.4, ал.1, т. 6 от Закона за защита на личните данни; 

(Приложение№3); 
    3.9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ; (Приложение 

№4);  
    3.10. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 
16 юли 1973 г.  

 (Образците на документите по т. 3.1, 3.7, 3.8 и 3.9 се предоставят  в деловодството 
на Общинския съвет – Завет.) 

Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт – за това, че 
кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се 
установяват служебно от комисията и не е необходимо кандидатите да представят 
свидетелство за съдимост. 

 
4. Необходимите документи по т. 3 за участие в открита процедура за определяне на 

съдебни заседатели  от община Завет за Окръжен съд – Разград  за мандат 2019-2022 година, 
сложени в запечатан плик се подават в срок  от 2 юли 2018 година  до 17.00 часа на 20 юли 
2018 година в деловодството на Общинския съвет гр. Завет, ул. „Лудогорие” № 19, ет. 2, 
кабинет №214, като се завеждат  с входящ номер по реда на тяхното постъпване. 
         5. На 23 юли 2018 г. в 14.00 часа, кабинет №214  в сградата на Общинска 
администрация Завет, Комисията  за  изготвяне на предложение за съдебни  заседатели да  
проведе заседание  за преценка по документи на допустимостта на кандидатите за съдебни 
заседатели и да изготви списък на допуснатите до участие кандидати. 
         6. На 24 юли 2018 г., най-късно до края на работния ден,  Комисията  за изготвяне на 
предложение за съдебни  заседатели, публикува на интернет страницата на община Завет, 
списъка на допуснатите до участие кандидати,  заедно с техните автобиографии, 
мотивационни писма и препоръки, както и документа за извършена проверка по реда на 
Закона за достъп и разкриване на документите за обявяване на принадлежност на български 
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна 
армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година. 
         7.  От 25 юли 2018 година започва да тече 14-дневният срок, регламентиран в 
разпоредбата на чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт. 
         8.   Общинският съвет  оправомощава комисията за изготвяне на предложение за 
съдебни  заседатели да проведе изслушване на кандидатите в публично заседание, след като 
изтече 14 –дневният срок, посочен в предходната точка.  Изслушването да бъде извършено 
в 14.00 часа на 16-ти август 2018 година, кабинет №214  в сградата на Общинска 
администрация Завет, като за него следва да бъдат уведомени всички кандидати. 
Общинските съветници, които желаят да зададат въпроси на кандидатите за съдебни 
заседатели, могат да присъстват на заседанието на комисията и да зададат своите въпроси. 
        9. Не по-късно от три работни дни преди изслушването (13 август 2018 г),  юридически 
лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да 
представят на Общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да 
му бъдат поставяни.  
           Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.  
      10. След приключване на изслушването на кандидатите,  Комисията за изготвяне на 
предложение за съдебни заседатели, съставя доклад за протичането му, който се предоставя 
на Общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването на кандидатите и се публикува на 
интернет страницата на община Завет  заедно с протокола от изслушването. В доклада 
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следва изрично да бъдат посочени кандидатите, които имат квалификация в областта на 
педагогиката, психологията и социалните дейности, с оглед спазване на изискванията на чл. 
68 ал. 5 от Закона за съдебната власт. 
      11.  Общинският съвети в публично заседание с мнозинство, повече от половината от 
присъстващите членове, определя кандидатите за съдебни заседатели, които ще предложи  
за избиране от Общото събрание на Апелативен съд – Варна.  

 
      12. Правила за избор на съдебни заседатели: 
         12.1. Изборът на съдебни заседатели се извършва от Общинския съвет чрез явно 
гласуване; 
         12.2. Кандидатите следва да бъдат подредени в доклада по реда на постъпване на 
техните заявления в деловодството на Общински съвет Завет; 
         12.3. За избрани се считат кандидатите, получили гласовете на повече от половината 
от присъстващите общински съветници. 
 
       13. На основание чл. 68, ал. 1, изречение първо  от Закона за съдебната власт възлага на 
председателя на Общинския съвет  гр. Завет  да обяви  в един местен ежедневник и  на 
интернет страницата  на Община Завет  откриването на процедурата за определяне на 
съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане. 
 

14. На основание чл. 68, ал. 1, изречение второ от Закона за съдебната власт, 
Общинският съвет гр. Завет избира комисия за изготвяне на предложение за съдебни  
заседатели, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни 
заседатели,  да  изготви доклад и да представи  на Общинския съвет – Завет кандидатите за 
съдебни заседатели от община Завет при Окръжен съд – Разград, които отговарят на 
изискванията на чл.67, ал. 1 от ЗСВ, в състав от пет члена в т.ч. председател,  както следва: 

Председател на комисията: Хюсеин  Хайри  Руфи – общински съветник 
 Членове : Младен Дянков Чакъров -  общински съветник 
                  Селиман  Илмаз  Вели- общински съветник 
                  Нихат Ахмед Расим  - общински съветник 
                  Сезгин Али Юмер  - общински съветник 
 15. Разходите за изготвянето на документите на  двамата кандидати за съдебни 

заседатели, които ще бъдат предложени на Апелативен съд – Варна, са за сметка на 
бюджета на Община Завет. 
       16. На основание чл.60 от АПК  допуска предварително изпълнение на решението с 
оглед  необходимостта от спазването на изискуемите по ЗСВ срокове. 
       17. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния  
управител  на област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
         Разпореждането за предварителното изпълнение подлежи на оспорване в 3-дневен 
срок след обявяването му пред Административен съд гр. Разград  по  реда на  АПК. 
         Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград  по  реда на  АПК. 

 
 

 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
  
ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!                                                                                              

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

Протокол  № 31 от 28.06.2018 година 
 

        ПО ВТОРА ТОЧКА 
        Приемане  на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26   за  
осъществяване на стопанската дейност на Община Завет чрез търговски дружества с 
общинско участие и чрез общински предприятия. 
                                                                                           Докл.:Е.Исмаил- Председател ОбС 

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

„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват -2(двама)   от проведеното поименно гласуване 
прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 347 
 

І. Причини, които налагат изменението и допълнението на Наредба № 26   за  
осъществяване на стопанската дейност на Община Завет чрез търговски дружества с 
общинско участие и чрез общински предприятия: 

               Правно основание: 
               чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА; 
               чл. 26 и чл.28 от ЗНА; 
               чл. 76-79 от АПК 
 

Наредба № 26   за  осъществяване на стопанската дейност на Община Завет чрез 
търговски дружества с общинско участие и чрез общински предприятия е приета с  Решение  
№  143 по Протокол № 20/16.06.2013 година на Общинския съвет гр. Завет. От приемането и до 
настоящия момент същата  не е променяна. 

 В деловодството на Общинския съвет  гр. Завет е постъпило Предложение от  Окръжен 
прокурор при  Окръжна прокуратура Разград – г-н Сезгин Османов, с което  се обръща внимание за 
несъответствия  между  Закона за общинската собственост в частта на   публичните регистри, които 
се създават  и водят в общината и  регистрите, описани в Наредба № 26, както  и  атрибутите, които 
следва да  съдържат те. 

 Това  налага привеждане на Наредба № 26   за  осъществяване на стопанската 
дейност на Община Завет чрез търговски дружества с общинско участие и чрез общински 
предприятия в съответствие с действащата нормативна уредба.  

 
2. Цели,  които се поставят: 
Да се актуализира и прецизира Наредба № 26   за  осъществяване на стопанската 

дейност на Община Завет чрез търговски дружества с общинско участие и чрез общински 
предприятия в съответствие с изискванията на  нормативната уредба 

 
3,Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 
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Предложеният проект за  изменение и допълнение  на Наредба № 26   за  
осъществяване на стопанската дейност на Община Завет чрез търговски дружества с 
общинско участие и чрез общински предприятия, не изисква финансови  средства. 

4. Очаквани резултати от приеманите изменения: 
Съответствие на Наредба № 26   за  осъществяване на стопанската дейност на 

Община Завет чрез търговски дружества с общинско участие и чрез общински предприятия  
с действащата нормативна уредба.  

На основание чл. 26, ал. 2,  чл.37, ал. 3 и чл.39 от Закона за нормативните актове е 
публикуван проект за изменение и допълнение  на Наредба № 26   за  осъществяване на 
стопанската дейност на Община Завет чрез търговски дружества с общинско участие и чрез 
общински предприятия на интернет страницата на Община Завет на 18.05.2018 година. Към 
настоящия момент, предложения по него не са постъпили. 

Предлагам на вниманието на Общинския съвет  Наредба за изм. и доп. на Наредба № 
26   за  осъществяване на стопанската дейност на Община Завет чрез търговски дружества с 
общинско участие и чрез общински предприятия. 

        
  Предвид гореизложеното и  на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА  и чл.75, ал. 4, чл. 

76, ал. 3, чл. 77, и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, Общинският съвет гр. 
Завет  
                                                                  РЕШИ:                                                               

 
1.  Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26   за  осъществяване 

на стопанската дейност на Община Завет чрез търговски дружества с общинско участие и 
чрез общински предприятия, приета с  Решение  №  143 по Протокол № 20/16.06.2013 година, 
както следва: 

 
                                                                НАРЕДБА  

за изменение и допълнение на Наредба № 26   
 за  осъществяване на стопанската дейност на Община Завет чрез търговски 

дружества с общинско участие и чрез общински предприятия 
/Приета с Решение  №  143 по Протокол № 20/16.06.2013 година/ 

 
§1. Променя наименованието на  Глава ІV, което придобива следния вид:   

„Глава ІV  - Публични регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала, за 
общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските 
дружества, в които участва общината. 
 

§2. Отм. чл. 64. 
§3. Отм. чл. 65. 

            §4. Създава чл.65а: 
 „Чл.65а. (1). Община Завет води следните публични регистри  по реда на чл.54а от 
Закона за общинската собственост: 
                  1.Регистър за общинските предприятия; 
                  2.Регистър за търговските дружества с общинско участие; 

          3.Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината; 
          4.Регистър за гражданските дружества, в които участва общината. 

                  Регистрите са достъпни чрез сайта на Община Завет. 
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                 (2) Регистрите се водят по образци, утвърдени с Наредба №8 от 17.12.2009 г. за 
утвърждаване на образците на актовете  за общинска собственост, на досие на имот – 
общинска собственост, и на регистрите, предвидени в ЗОС, и за определяне реда за 
съставянето, воденето и съхранението им,  издадена от  министъра на регионалното 
развитие и благоустройство и министъра на правосъдието. 

          (3). В регистъра за общинските предприятия се вписват следните обстоятелства:  
 

1. наименованието на предприятието (графа № 2); 
2. номерът и датата на приемане на решението на общинския съвет за създаването, 

преобразуването и закриването на общинското предприятие (графа № 3); 
3. предметът на дейност на предприятието (графа № 4); 
4. органите на управление на предприятието (графа № 5); 
5. броят заети лица по щатно разписание (графа № 6); 
6. предоставеното на предприятието недвижимо общинско имущество чрез 

посочване на актовете за общинска собственост (графа № 7). 
 
              (4). В регистъра за търговските дружества с общинско участие се вписват следните 
обстоятелства:  

1. наименованието на търговското дружество (графа № 2); 
2. данните за търговската регистрация на търговското дружество, в това число за 

преобразуването и прекратяването му (графа № 3); 
3. размерът на общинското участие в капитала на търговското дружество (графа № 

4); 
4. лицата, които представляват общината в органите за управление и контрол на 

търговското дружество (графа № 5); 
5. възнаграждението на лицата, които представляват общината в тези органи (графа 

№ 6). 
       (5). В регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва 

общината  се вписват следните обстоятелства:  
1. наименованието на юридическото лице с нестопанска цел (графа № 2); 
2. организационната форма на юридическото лице с нестопанска цел(графа  3); 
3. седалището и адресът на юридическото лице с нестопанска цел (графа № 4); 
4.имената и длъжностите на лицата, представляващи общината в юридическото 

лице с нестопанска цел (графа № 5); 
5. определянето за осъществяване на дейност в обществена или частна полза (графа 

№ 6); 
6. преобразуване, прекратяване и заличаване на юридическото лице с нестопанска 

цел (графа № 7). 
 

      (6). В регистъра за гражданските дружества, в които участва общината, се вписват 
следните обстоятелства:  

1. наименованието на гражданското дружество (графа № 2); 
2. целта на гражданското дружество (графа № 3); 
3. съдружниците (графа № 4); 
4. вноската и делът на общината (графа № 5); 
5. имената и длъжностите на лицата, представляващи общината в гражданското 

дружество (графа № 6); 
6. срокът на договора и прекратяване на гражданското дружество(графа № 7). 
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              (7) Към регистрите по чл. 65а се прилагат годишните финансови отчети на 
общинските предприятия и на търговските дружества, в които общината е собственик на не 
по – малко от 25 на сто от капитала. 
 

§6. В чл.66 се правят следните промени: 
1. Изм.и доп. ал. 1, която придобива следния вид: 
„ ал.1. Вписването в регистрите се извършва от определено длъжностно лице, 
което:” 
2. Отм. т.3 на ал.1; 
3. Отм. ал.2. 

 
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.  
                          

 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                      ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                           Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  31  от  28.06.2018  година 
 

   ПО ТРЕТА  ТОЧКА 
            Актуализиране състава на Общинската комисия по безопасност на движението 
по пътищата. 

                                                                                  Докл.: Е.Исмаил-Председател ОбС          
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
           Общинският съвет гр.Завет с  15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват -2(двама) прие следното     
           

РЕШЕНИЕ  № 348 
 

Общинският съвет  гр. Завет с Решение № 83  по Протокол № 08 от 20.05.2016 г. 
утвърди състава на  Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата.  Във 
връзка с настъпили кадрови промени съставът на комисията е променян няколкократно, 
както следва:  с Решение № 127, прието по Протокол № 12 от 21.09.2016 година,  с  
Решение № 214 по Протокол №20 от 06.07.2017 година. 
           Като член на комисията още в първоначалния вариант е определен г-н Летфер 
Махмуд Абил – гл. специалист в отдел „СУТОС” при Общинска  администрация Завет. 
           Във връзка с напускането на г-н Лехфер Абил се налага актуализиране състава на 
Общинската  комисия по безопасност на движението по пътищата. 

 Във връзка с гореизложеното предлагам и на основание чл.21, ал. 1, т. 1, т. 23 и ал.2   
от Закона за  местното самоуправление и местната администрация  във връзка с  § 1а, ал. 2 
от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата,   Общинският съвет гр. 
Завет  
                                                              РЕШИ:     
                                                           
            1. Освобождава от състава на Общинската комисия по безопасност на движението  
по пътищата  при  Община Завет г-н Летфер Махмуд Абил – член  на комисията. 

2. Избира за член на Общинската комисия по безопасност на движението  по 
пътищата  при Община Завет г-н   Метин Юмер Адем –  гл.специалист  в дирекция  
ОСОПИХД. 

3. Освобождава от състава на Общинската комисия по безопасност на движението  
по пътищата  при  Община Завет г-н Самет Мехмед Хасан – член  на комисията. 

4. Избира за член на Общинската комисия по безопасност на движението  по 
пътищата  при Община Завет г-жа   Мехнур Абил-Расим – н-к отдел БФУС.. 

5. 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  Разград по реда на  АПК. 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                      Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №31 от 28.06.2018  година 
 
 

   ПО ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 
      Делба на имот с № 112146,  находящ се в местност „Къшла“ в землището на с. 

Брестовене. 
                                                                                 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община        

 Общинският съвет гр. Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват-2(двама) от проведеното  поименно  гласуване прие 

 
РЕШЕНИЕ  № 349 

 
Със свое Решение № 282 от Протокол № 25/18.12.2017 г. Общински съвет – гр. Завет 

стартира процедура за смяна на НТП на имот № 112146, с площ 46,213 дка, находящ се в 
местност „Къшла“ в землището на с. Брестовене. Искането за смяна на НТП е подадено към 
ОСЗ – гр. Завет, откъдето е получено положително становище. Изготвен е констативен 
протокол № 1 от 05.04.2018 г. на ОСЗ – Завет, като в протокола на комисията е посочено, че 
за имота е установена два нови НТП, съответно една част като пасище,мера и останалата 
част като храсти. Направено е измерване за площта на новите имоти, като имот с НТП 
пасище,мера е с площ 26,674 дка, останалата част на имота с площ 19,539 дка е с НТП 
храсти. 

Съгласно чл.8, ал.1 от ЗОС придобиването, управлението и разпореждането с имоти 
и вещи – общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на 
общинския съвет, предвид това е необходимо Общински съвет – гр. Завет да даде своето 
съгласие за делба на имот с № 112146, с площ 46,213 дка, находящ се в местност „Къшла“ в 
землището на с. Брестовене. 

      Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, от Закона за общинската 
собственост във връзка с чл. 1, ал. 4 и ал. 5, от Наредба № 2 на Общинския съвет - гр. Завет 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският  
съвет  гр. Завет           

РЕШИ: 
   1. Възлага на кмета на община Завет да направи необходимото за изготвяне на проект 

за самоделба на общински имот с номер 112146 в землището на с. Брестовене, общ. Завет с 
площ 46,213 дка, местност „Къшла“, като се обособят два самостоятелни имота с НТП 
пасище,мера с площ 26,674 дка и с НТП храсти с площ 19,539 дка. 

    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 решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил  
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                              ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                        Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №31 от 28.06.2018  година 
 
 

ПО ПЕТА  ТОЧКА 
Промяна на вида на собствеността на имоти от публична общинска собственост 

за имоти  частна общинска собственост.  
                                                                                  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

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

„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват -3(трима) от проведеното поименно  гласуване прие 
следното                             
                                                            РЕШЕНИЕ  № 350 

 
        Със свои Решения № 278 по Протокол № 25/18.12.2017 г. и № 306 по Протокол № 
27/22.02.2018 г. Общински съвет – гр. Завет даде своето съгласие да се промени начина на 
трайно ползване (НТП) от пасище, мера на други земеделски територии на имоти публична 
общинска собственост, както следва:  

   1. Поземлен имот с № 020033, с площ 0,296 дка, трета категория, местност „Къшла“ в 
землището на с. Сушево, община Завет. За имота има съставен АПОС № 277/29.08.2017 г.; 

   2. Поземлен имот с № 020035, с площ 0,256 дка, трета категория, местност „Къшла“ в 
землището на с. Сушево, община Завет. За имота има съставен АПОС № 263/18.08.2017 г.; 

   3. Поземлен имот с № 026010, с площ 2,676 дка, трета категория, местност „Къшла“ в 
землището на с. Сушево, община Завет. За имота има съставен АПОС № 260/18.08.2017 г.; 

   4. Поземлен имот с № 027011, с площ 0,897 дка, трета категория, местност „Къшла“ в 
землището на с. Сушево, община Завет. За имота има съставен АПОС № 253/18.08.2017 г.; 
        5. Поземлен имот с № 068007, с площ 1,405 дка, трета категория, местност „Лозята“ 
в землището на с. Сушево, община Завет. За имота има съставен АПОС № 254/18.08.2017 г.; 
        6. Поземлен имот с № 021049, с площ 17,681 дка, трета категория, местност „Турски 
лозя“ в землището на с. Сушево, община Завет. За имота има съставен АПОС № 
228/09.05.2017 г.; 
        7. Поземлен имот с № 020034, с площ 17,695 дка, трета категория, местност „Къшла“ 
в землището на с. Сушево, община Завет. За имота има съставен АПОС № 227/09.05.2017 г.; 
        8. Поземлен имот с № 149024, с площ 1,275 дка, трета категория, местност 
„Коренежа“ в землището на с. Острово, община Завет. За имота има съставен АПОС № 
21/21.01.2009 г. 
        С констативни протоколи с № 1 и № 2 от 05.04.2018 г. Общинска служба по 
земеделие гр. Завет горепосочените имоти са установени като ниви, като регистрацията на 
имотите с новото НТП е направена в ОСЗ – гр. Завет. Предвид на установеното от 
комисията към ОСЗ – гр. Завет е видно, че гореизброените имоти са загубили 
предназначението си като публична общинска собственост, поради което е необходимо да 
се предприемат необходимите действия за промяната на вида на собствеността им. 
        Съгласно чл.6, ал.1, имотите и вещите публична общинска собственост, които са 
престанали да имат предназначението по чл.3, ал.2, се обявяват от общински съвет за частна 
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общинска собственост, като Решенията на общинския съвет по ал.1 се приемат с 
мнозинство от две трети от общия брой на съветниците. 

Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от 
Закона за общинската собственост и чл.3, ал.3 от Н а р е д б а № 2 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр. Завет  

 
РЕШИ: 

 

1. Общински съвет гр. Завет обявява за частна общинска собственост следните 
поземлени имоти: 

1.1. Поземлен имот с № 020033, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 0,296 дка, 
трета категория, местност „Къшла“ в землището на с. Сушево; 

1.2. Поземлен имот с № 020035, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 0,256 дка, 
трета категория, местност „Къшла“ в землището на с. Сушево; 
      1.3. Поземлен имот с № 026010, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 2,676 дка, 
трета категория, местност „Къшла“ в землището на с. Сушево; 

1.4. Поземлен имот с № 027011, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 0,897 дка, 
трета категория, местност „Къшла“ в землището на с. Сушево; 
      1.5. Поземлен имот с № 068007, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 1,405 дка, 
трета категория, местност „Лозята“ в землището на с. Сушево; 
      1.6. Поземлен имот с № 021049, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 17,681 
дка, трета категория, местност „Турски лозя“ в землището на с. Сушево; 
      1.7. Поземлен имот с № 020034, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 17,695 
дка, трета категория, местност „Къшла“ в землището на с. Сушево; 

1.8. Поземлен имот с № 149024, с начин на трайно ползване: Нива, с площ 1,275 дка, 
трета категория, местност „Коренежа“ в землището на с. Острово. 

  2. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 
снабдяване с актове за собственост на имотите по т.1. 

3.  Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и на 
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. 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
ЕРСИН  ИСМАИЛ  
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                    
                         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №31 от 28.06.2018  година 
 

ПО ШЕСТА  ТОЧКА   
         Създаване на социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община 
Завет за осигуряване на заетост по проект „Развитие на социалното предприемачество 
в община Завет“.                                                                                                                                                                         

                                                                             Докл.: А.Велиев–Кмет на Община                           
       Общинският съвет гр.Завет с  14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват -3(трима)от проведеното поименно  гласуване прие 
следното                                                      

                                                                             
                                                        РЕШЕНИЕ  № 351 

 
Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски 

фондове, международни програми и проекти” предостави възможност на бенефициенти да 
подават проектни предложения по Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на 
социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия 
и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до 
заетост” посредством процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване 
BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския социален фонд 
на Европейския съюз. 

Община Завет кандидатства с проектно предложение с наименование „Развитие на 
социалното предприемачество в община Завет“ във връзка с което е подписан 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с рег. № BG05M9OP001-
2.010-0328-С01. Проектът е на стойност 390 628,00 лв. и срок на изпълнение 17 месеца. 

Основна цел на проекта е да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за 
социално включване на лица от уязвими групи чрез насърчаване на социалното 
предприемачество и създаване на подходящи условия за тяхната професионално интеграция 
в сферата на социалната икономика.  
Дейностите са насочени към осигуряване на подкрепа за създаване на нови социални 
предприятия, във връзка с осигуряване на заетост чрез: 
 

- Информиране и избор на лица от целевата група за включване в дейности по проекта и 
създаване на социално предприятие; 
- Провеждане на мотивационно обучение и предоставяне на психологическа  подкрепа на 
лица от уязвимите групи за включване в заетост; 
- Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи;  
- Провеждане на професионални обучения за повишаване на професионалната 
квалификация по професия „Работник в озеленяването” и „Помощник в строителството“; 
- Осигуряване на заетост на лицата от целевата група и на екипа на социалното 
предприятие; 
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Във връзка с реализирането на проекта е необходимо създаване на общинско 
социално предприятие за озеленяване и благоустройство като специализирано звено към 
Общината по реда на чл. 52 и 53 от Закона за общинската собственост. Социалното 
предприятие ще бъде второстепенен разпоредител на бюджетни средства и ще бъде 
включено в структурата на Община Завет. Дейността си предприятието ще осъществява въз 
основа на правилник, приет от Общински съвет.  

С правилника ще се определят предметът на дейност, структурата, управлението, 
численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на 
предоставеното му общинско имущество. 

В рамките на тази дейност ще бъде извършен подбор на лица от уязвимите групи за 
назначаване в социалното предприятие. Екипът на проекта ще разработи конкретни 
методики за подбор на лицата от уязвимите групи. 

Социално предприятие за озеленяване и благоустройство ще осигури субсидирана 
заетост за период до 12 месеца на 32 лица от уязвими групи за осъществяване на дейности 
по озеленяване и благоустройство на територията на община Завет, като 16 от тях ще бъдат 
назначени на длъжност „Работник в озеленяването“ и 16 а на длъжност „Помощник в 
строителството“, като работниците ще бъдат подбрани от следните целеви групи – хора с 
увреждания с право на работа, безработни младежи до 29 годишна възраст, безработни 
младежи с трайни увреждания, безработни младежи от социални заведения, завършили 
образованието си, безработни лица – самотни родители с деца до 5 годишна възраст, 
безработни над 54 годишна възраст. 

Назначените лица  ще извършват дейности като хигиенизиране, подобряване на 
околната среда на територията на община Завет, извършване на ремонтни дейности в 
имоти, общинска собственост, поддръжка на обществените паркове, улици, тротоари, 
градини и др.  

Същинска дейност на социалното предприятие ще се осъществява под ръководството 
на директор, счетоводител и двама технически организатора. 

С изпълнение на проекта ще се даде възможност на неактивни или безработни лица 
да получат нужното професионално образование, подходяща работна заетост и натрупат 
професионален опит, които са основна предпоставка за успешна дългосрочна реализация на 
трудовия пазар и пълноправно участие в обществения живот. 
 

Съгласно условията за кандидатстване е необходимо Община Завет да предостави и 
помещение за целите на социалното предприятие, като се предвижда това да бъде 
помещение, находящо се в едноетажна масивна сграда „Младежки клуб“ на ул. 
„Лудогорие“ № 19 в гр. Завет, собственост на Община Завет съгласно акт за частна 
общинска собственост № 10 от 25.04.2008 год. 

 
Предвид гореизложеното и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, ал. 2, чл. 12, ал. 4 и чл. 52 
от Закона за общинската собственост, чл. 24 от  Наредба №2 на ОбС – гр. Завет за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с  
изискванията за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020 , процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното 
предприемачество“,  Общинският съвет – Завет   

 
Р Е Ш И: 
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ZAVET 
MUNICIPALITY 

1. Създава Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство” в община Завет, което ще функционира като специализирано звено на 
общината за изпълнение на местни дейности и услуги. 

 

2. Определя структура и утвърждава численост на персонала на Общинско предприятие 
„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”, съгласно Приложение № 1 

 

Приложение № 1 

Структура на Общинско предприятие 
„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” в община Завет 

Длъжностни наименования Щатна численост 

Директор 1 

Счетоводител 1 

Технически организатор 2 

Работник в озеленяването 16 

Помощник в строителството 16 
 
 

3. Предоставя на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство” Активи за управление и стопанисване, съгласно Приложение №2.    

                                                                                                   Приложение № 2 

№ 
по 
ред 

наименование мярка  количество ед. цена  стойност 

1 Компютърна конфигурация инв. № 00128 брой 1 190.00 190.00 

2 Принтер лазарен Xerox phazer 3117 инв. № 22341 брой 1 230.40 230.40 

          420.40 

 
4. Приема Правилник за организацията, дейността, структурата, численият състав и 

управлението на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство“, съгласно Приложение №3. 

 

 

 

Приложение № 3                

 

 

 

 
 
     
 
 

ОБЩИНА 
ЗАВЕТ 
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                                                                  ПРАВИЛНИК  
 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА, СТРУКТУРАТА, ЧИСЛЕНИЯТ СЪСТАВ И 
УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ  

„СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО“ 
 
 

РАЗДЕЛ I 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. (1)Този правилник урежда организацията,предмета на дейност, структурата, 
численият състав, управлението му, правата и задълженията на Общинско предприятие 
„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ по отношение на 
предоставеното му общинско имущество.  
(2) Общинското социално предприятие за озеленяване и благоустройство в община Завет е 
създадено на основание чл. 52 и чл. 53 от Закона за общинската собственост, във връзка с 
изпълнение на дейност по проект „Развитие на социалното предприемачество в община 
Завет“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, Приоритетна ос 2 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, процедура 
BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“. 
 

РАЗДЕЛ II 
ПРАВЕН СТАТУТ 

 
Чл. 2. (1) Общинското социално предприятие е специализирано звено към Общината по 
смисъла на гл.VІ от Закона за общинската собственост с предмет на дейност „Озеленяване и 
благоустройство“ за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския 
бюджет и национални и европейски проекти и програми. 
(2) Общинското социално предприятие се създава, преобразува и закрива с решение на 
Общински съвет-Завет. 
(3) Общинското социално предприятие не е самостоятелно юридическо лице и осъществява 
дейността си от името на Община Завет в рамките на предоставените му правомощия. 
(4) Общинското социално предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия 
правилник и в съответствие със Закона за общинската собственост и приети от Общински 
съвет - Завет подзаконови актове. 
(5) Общинското социално предприятие осъществява дейността си под наименованието - 
Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”. 
(6) Общинското социално предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити 
по бюджета на Община Завет.  
(7) Общинското социално предприятие за озеленяване и благоустройство е със седалище: 
гр. Завет, ул. „Лудогорие” № 19. 
 

РАЗДЕЛ IIІ 
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 
Чл. 3. Предмет на дейността на Общинско предприятие „Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство“ е: 
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1. Хигиенизиране на територията на града и другите населени места в община Завет. 
2. Подобряване на околната среда – градинки, междужилищни, междублокови 

пространства, зелени площи, детски и спортни площадки в чертите на града и 
другите населени места на общината. 

3. Косене на зелените площи, поречията и коритата на реките, поддържане на зелените 
ивици и дървесните насаждения по улиците и пътищата на града и другите населени 
места в общината. 

4. Извършване на ремонтни дейности в имоти общинска собственост. 
5. Поддръжка на обществени паркове, улици, градини и др., в т.ч. поддържане на 

парковата мебел и елементите на градското обзавеждане. 
 

 
РАЗДЕЛ IV 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ 
 

Чл. 4. (1) Основната цел на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване 
и благоустройство“ е осигуряване на заетост на лица в неравностойно положение на пазара 
на труда и други социално изключени лица от следните целеви групи: 

- хора с увреждания с право на работа; 
-  безработни младежи до 29 годишна възраст; 
-  безработни младежи с трайни увреждания;  
- безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си;  
- безработни лица – самотни родители с деца до 5 годишна възраст;  
- безработни над 54 годишна възраст; 

 
       (2) Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“  
изпълнява следните функции: 
       1.Организира и осигурява необходимите условия за осъществяване на основната си 
дейност – озеленяване и благоустройство в населените места на община Завет. 
       2.Осигурява необходимата техническа и материално - счетоводна отчетност за 
реализация на дейностите в Общинското социално предприятие. 
 

Приложение № 1 

 
РАЗДЕЛ V 

СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СОЦИАЛНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО“ 

 
Длъжностни наименования Щатна численост 

Директор 1 

Счетоводител 1 

Технически организатор 2 

Работник в озеленяването 16 

Помощник в строителството 16 
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Чл. 5. (1) Организационно-управленската структура и численият състав на общинското 
социално предприятие се утвърждава от Общински съвет-Завет, съгласно Приложение №1 
към настоящия правилник, а длъжностното разписание-от Кмета на Общината. 
 
(2) Численият състав на предприятието се определя с щатното разписание на 
предприятието, което се утвърждава ежегодно от кмета на общината в рамките на 
определената численост от Общинския съвет. 
 
(3) Общият числен състав на общинското социално предприятие е 36 лица, от които 34 лица 
от целевата група по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното 
предприемачество“. 
 
 (4) Последващи изменения в организационната структура се утвърждават от Общински 
съвет - Завет, по предложение на Кмета на Общината, на база мотивиран доклад от 
Директора. 
 

РАЗДЕЛ VI 
УПРАВЛЕНИЕ 

 
Чл. 6. (1) Дейността на Общинското социално предприятие се координира и контролира от 
Кмета на Общината със съдействието на Общинската администрация. 
(2) Общинската администрация чрез своите специализирани звена оказва методическа 
помощ на Общинското предприятие. 
Чл. 7. (1) Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство” се управлява от Директор, който се назначава и освобождава от Кмета на 
Общината. 
Чл. 8. (1) Кметът на общината назначава Директора на „Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство” и сключва индивидуален трудов договор с него по реда и 
условията на КТ. 
(2) Договорът с Директора на общинското социално предприятие се прекратява с 
изтичането на срока на договора, както и предсрочно на основанията, предвидени в Кодекса 
на труда. 
Чл. 9. Директорът организира и управлява дейността на предприятието съобразно 
действащото законодателство, договорът за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, 
сключен с Управляващият орган по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на 
социалното предприемачество“, настоящия правилник, наредбите и решенията на 
Общинския съвет и заповедите на Кмета на Общината. 
Чл. 10. За осъществяване на делегираните му правомощия Директора на Общинското 
социално предприятие издава заповеди. 
(1) Директорът сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в 
предприятието, утвърждава длъжностните им характеристики и урежда трудовите 
правоотношения с тях съгласно Кодекса на труда. 
Чл. 11. При осъществяване на дейността си Директорът изпълнява следните функции: 

1. Планира, организира и координира работата на работниците и служителите в 
предприятието, в т.ч. утвърждава правилник за вътрешния ред и други вътрешни актове във 
връзка с предмета на дейност и делегираните му правомощия. 

2. Разработва и дава предложения за подходяща структура и разписание на 
длъжностите пред Кмета на Общината. 
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3. Изпълнява всички задължения на второстепенен разпоредител с бюджетни 
кредити, в съответствие със заповедите на Кмета на Общината. 

4. Организира и контролира разходването на средствата в рамките на 
утвърдените средства по проект  бюджетни кредити, съгласно бюджета на Община Завет и 
утвърдената годишна план-сметка и отговаря персонално за взети от него решения. 

5. Контролира и носи отговорност за спазване на финансово-счетоводната 
дисциплина и използването на материалните и паричните активи. 

6. Разработва и прилага система за финансово управление и контрол в 
Общинското предприятие. 

7. Разработва и предлага на Кмета на Общината проект на план-програма за 
озеленяване и благоустройство и план-сметка за следващата бюджетна година, в срок до 1-
ви декември на текущата, а след приемането им от общински съвет организира тяхното 
изпълнение. 

8. Следи за спазване законосъобразността, ефективността и целесъобразността 
при прилагане на нормативната уредба и настоящия правилник в работата на Общинското 
социално предприятие и отговаря персонално за изпълнението на възложените му функции. 
 9. Управлява дейността на предприятието съгласно действащото законодателство, 
решенията на Общинския съвет и заповедите на Кмета на Общината. 
 10.  Отговаря за цялостната организация, координация и управление на дейностите, 
свързани с озеленяване и благоустройство на населените места в общината. 

11.Организира поддръжката и ремонта на материалната база на общинското 
социално предприятие. 

12. Провежда необходимите мероприятия за осигуряване на техническа безопасност, 
противопожарна охрана и опазване на околната среда. 

13.  Осъществява контакт с органи и институции, които имат отношение към 
изпълнението на дейностите в общинското социално предприятие.  
 

РАЗДЕЛ VII 
ФИНАНСИРАНЕ  

 
Чл. 12. (1) Цялостната дейност на предприятието от датата на сключване на договор за 
отпускане на безвъзмездна финансова помощ между Община Завет и Управляващия орган 
по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ се 
финансира със средства: 
1.1. До приключване на дейностите по проект „Развитие на социалното предприемачество в 
община Завет“  по процедура  BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното 
предприемачество“  – с финансиране по  Оперативна програма “Развитие на човешките 
ресурси“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския 
съюз; 
1.2 След изпълнение на проектните дейности и одобряване на окончателния доклад на 
проекта за период минимум от 6 месеца – със средства от бюджета на Община Завет. 
(2) Всички разходи се реализират по Единния бюджетен класификатор на разходите по 
бюджета на Община Завет. 
(3) Разходите на Общинското предприятие  „Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство”, съгласно приетия бюджет се отразяват в План-сметка и включват: 
1. Възнаграждения и осигуровки от страна на работодателя за утвърдената численост. 
2. Закупуване на материали, консумативи и материални активи, необходими за 
дейността на социалното предприятие- по параграфи материали и консумативи, горива, 
външни услуги и други. 
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Чл. 13. Бюджетните средства се изразходват само по предназначение, съгласно одобрения 
от Общинския съвет бюджет на Общинското предприятие. 
Чл. 14. Промени в одобреният бюджет се извършват след разглеждане и гласуване от 
Общинския съвет въз основа на мотивирано искане от Директора на Общинското социално 
предприятие . 
Чл. 15. Общинското социално предприятие осъществява счетоводната си дейност съгласно 
изискванията на Закона за счетоводството и утвърдена счетоводна политика на Община 
Завет. 
 

РАЗДЕЛ VIII 
ИМУЩЕСТВО 

 
Чл. 16. За осигуряване на условия за осъществяване дейността на общинското социално 
предприятие, Общински съвет Завет предоставя за ползване и управление активи и 
имущество, както следва: 

 

Приложение № 2 

 

№ 
по 
ред 

наименование мярка  количество ед. цена  стойност 

1 Компютърна конфигурация инв. № 00128 брой 1 190.00 190.00 

2 
Принтер лазарен Xerox phazer 3117 инв. 
№ 22341 брой 1 230.40 230.40 

          420.40 
 

 
1. Помещение, находящо се в едноетажна масивна сграда „Младежки клуб“ на 

ул. „Лудогорие“ № 19 в гр. Завет, собственост на Община Завет съгласно Акт за частна 
общинска собственост № 10 от 25.04.2008 год. 

Сградата по т. 1 се предоставя на Общинско предприятие „Социално предприятие за 

озеленяване и благоустройство” в община Завет за срок от 5 години и при запазване на 

предназначението му за същия срок. 

 

Чл. 17. Общинското социално предприятие използва предоставеното имущество за 
изпълнение предмета на дейността си и не може да го използва за други цели, да го 
преотстъпва на трети лица. 
 

 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 1. По смисъла на този правилник: 
1. „социално предприятие“ означава предприятие, независимо от правната му форма, 
което:  
а) в съответствие със своя правилник, има за основна цел постигането на измеримо, 
положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици и 
което:  
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-предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост  
 и/или  
-използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата социална 
цел;  
б) използва своята печалба на първо място  за постигането на основната си цел;  
в) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин; 
 
2. Под социална възвращаемост следва да се разбира действия и/или дейности, насочени 
към подобряване качеството на живот на уязвими групи. Под социална възвращаемост не се 
разбира и не следва да се включват дарения и благотворителност.  
Под понятието „на първо място“ следва да се разбира минимум 51 % от печалбата, която 
трябва да се насочва към основната цел на социалното предприятие. Основната цел на 
социалното предприятие трябва да води до постигане на измеримо положително социално 
въздействие.   

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§ 2. Този правилник се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската 
собственост. 
§ 3. След назначаването му Директорът на Общинско предприятие „Социално предприятие 
за озеленяване и благоустройство” в община Завет незабавно предприема действия за 
регистрацията му, пред съответните органи. 
§ 4. Изменения и допълнения в правилника се правят с решение на Общински съвет Завет. 
§ 5. За неуредени в настоящия правилник въпроси Общински съвет Завет  - приема  
отделни решения.  
§ 6. За неуредените в този правилник случаи се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство на Република България, в това число и актовете на органите на местно 
самоуправление на територията на община Завет. 
§ 7. Контрола по изпълнението на този правилник се осъществява от Кмета на общината 
и/или определени от него лица.  
§ 8. Правилникът е приет с Решение № ….. по Протокол № …. от …………...г.  на 
Общински съвет гр. Завет и влиза в сила от датата на Решението. 

5. Одобрява План – сметка за разходите на Общинско предприятие „Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство” в община Завет  за 2018 г., съгласно 
приложение №4.  

 
Приложение № 4 

 
ПЛАН – СМЕТКА 

ЗА РАЗХОДИТЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО” В ОБЩИНА ЗАВЕТ  

ЗА 2018 ГОДИНА 
 

Параграф Наименование Разход 

01-00 Заплати на персонал по трудови правоотношения 73520 

05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 14131 

05-51 Осигурителни вноски за ДОО от работодател и държавата 10700 

05-60 Здравно осигурителни вноски от работодател 3562 
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10-00 Издръжка 1562 

10-13 Постелен инвентар и облекло 260 

10-15 Материали 100 

10-20 Разходи за външни услуги 562 

10-62 Разходи за застраховки 640 

  Общо разходи 89213 
 
 

6. Предоставя за безвъзмездно ползване за времето на изпълнение на проекта и 
пет години след приключването му помещение, находящо се в едноетажна масивна сграда 
„Младежки клуб“ на ул. „Лудогорие“ № 19 в гр. Завет, собственост на Община Завет 
съгласно Акт за частна общинска собственост № 10 от 25.04.2008 год. 

 

7. Възлага на кмета на Община Завет да извърши необходимите фактически и правни 
действия за изпълнение на взетите решения. 
 
 8. 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. 
 

 
  
 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 
                            Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №31 от 28.06.2018  година 
 

ПО СЕДМА  ТОЧКА 
        Предоставяне безвъзмездно право на управление на недвижим имот, частна 
общинска собственост.                                                                                           

                                                                               Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  
 
       Общинският съвет гр.Завет с  14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват -3(трима) от проведеното поименно гласуване прие 
следното 
                                                            

 РЕШЕНИЕ  № 352 
 

В общинска администрация гр. Завет е постъпило заявление с вх. № УД-03-07-
206/22.05.2018 г. от Ертан Бахар, зам.-кмет на община Завет, с искане да се предостави за  
безвъзмездно управление помещение, находящо се в едноетажна масивна сграда „Младежки 
клуб“ - частна общинска собственост, която да се използва като офис за осъществяване на 
функциите на общинското предприятие (ОП) „Воден-2009” гр.Завет.  

Заявлението е разгледано от комисията по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет гр. Завет 
(Наредба № 2 на ОБС - Завет), която е на становище, поисканото помещение да бъде 
предоставено за безвъзмездно управление на ОП „Воден-2009” гр. Завет.   

Съгласно чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, имотите и вещите – общинска собственост, се 
предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна 
издръжка, като редът за предоставяне за безвъзмездно управление на имоти и вещи - общинска 
собственост, се определя от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2, в конкретния случай  
чл. 24 от Наредба № 2 на ОБС – Завет - имоти и части от тях – частна общинска собственост се 
предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна 
издръжка по реда на чл.19, ал.1 от тази наредба, а на други юридически лица на бюджетна 
издръжка или на техни териториални структури по реда на чл.19, ал. 2. 

Съгласно чл. 19, ал. 1 от Наредба № 2 на ОБС – Завет Кметът на общината предоставя със 
заповед, безвъзмездно за управление на органи на общината или на юридически лица и звена на 
общинска бюджетна издръжка, по тяхно искане, имоти и части от имоти, за осъществяване на 
функциите им.  

 
С цел ОП „Воден-2009” гр.Завет да може да изпълнява функциите си е  необходимо 

исканото помещение  с площ 29,35 кв.м., от едноетажна масивна сграда „Младежки клуб“ - 
частна общинска собственост, със ЗП 548,30 (петстотин четиридесет и осем цяло и тридесет), 
построена през 1986 г., с прилежащ поземлен имот към сградата с площ 3 970 (три хиляди 
деветстотин и седемдесет) кв. м., кв. 44, УПИ „Младежки клуб“, съгласно действащия ПУП на 
гр. Завет, одобрен със Заповед № 349 от 23.04.1985 г., с административен адрес: обл. Разград, 
общ. Завет, гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, съгласно Акт № 10 за частна общинска собственост 
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от 25.04.2008 г.  да бъде предоставено за безвъзмездно управление на Директора на ОП „Воден-
2009” гр.Завет. 

  
  Във връзка с гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, чл.12, ал. 1 от  Закона за 
общинската собственост, чл. 24, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Наредба № 2 за 
реда  за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският 
съвет – Завет                                                            

                                                          РЕШИ:    
 
1. Дава съгласие Кметът на община Завет да предостави за безвъзмездно управление 

помещение с площ от 29,35 кв.м., находящо се в едноетажна масивна сграда „Младежки клуб“ - 
частна общинска собственост, със ЗП 548,30 ( петстотин четиридесет и осем цяло и тридесет), 
построена през 1986 г., с прилежащ поземлен имот към сградата с площ 3 970 (три хиляди 
деветстотин и седемдесет) кв. м., кв. 44, УПИ „Младежки клуб“, съгласно действащия ПУП на 
гр. Завет, одобрен със Заповед № 349 от 23.04.1985 г., с административен адрес: обл. Разград, 
общ. Завет, гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, съгласно Акт № 10 за частна общинска собственост 
от 25.04.2008 г.  

2. Помещението по т. 1 да се предостави за срок от 10 години и да се използва като офис за 
осъществяване на функциите на ОП „Воден-2009” гр.Завет. 

3. Директорът на ОП „Воден-2009” гр.Завет да организира и осъществява управлението на  
имота по т. 1, предоставен безвъзмездно за осъществяване на функциите на общинското 
предприятие. 

4.  Възлага на кмета на община Завет да  издаде заповед с която да предостави за 
безвъзмездно управление имота по т. 1 на ОП „Воден-2009” гр.Завет. 

 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 Разград по реда на  АПК.  

 
 
 
 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                           ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 
 
                                 Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №31 от 28.06.2018  година 
 

ПО ОСМА  ТОЧКА 
         Предложение за изменение на кв.13 по плана на с. Брестовене във връзка с 
изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за 
регулация и План за застрояване с обхват УПИ І „Парк“. 

                                                                                                Докл.: А.Велиев–Кмет на Община                                                                                   
       Общинският съвет гр.Завет с  14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват -3(трима) от проведеното поименно  гласуване прие 
следното                                                            
 

 РЕШЕНИЕ  № 353 
 

Във връзка с проявен интерес за УПИ І „Парк“ от кв.13 по плана на с. Брестовене, 
Община Завет е възложила изготвяне на предложение за промяна на предназначението на 
горецитираното УПИ.  

Съгласно АПОС №26 от 01.07.1997 г., АПОС №324 от 09.02.2001 г., АЧОС №748 от 
29.04.2005 г., АПОС №11 от 21.01.2009 г., АЧОС №826 от 06.12.2017 г. и АПОС №251 от 
31.07.2017 г. Община Завет е собственик на недвижим имот с площ 116390 кв. м., а именно  
УПИ І„Парк“ от кв. 13 по плана на с. Брестовене, в който има построени самостоятелни 
сгради.  

Предложението предвижда изработване на проект за  изменение на ПУП в две части 
План за регулация, с който имота да се раздели на: 

УПИ І- 1182 „Парк“ с площ 102781 кв. м.,  
УПИ ІI- 162 „Производствени и складови дейности“ с площ 2750 кв. м. 
УПИ ІІI - 161 „Производствени и складови дейности“ с площ 2603 кв. м. 
УПИ ІV- 1183 „Обществено обслужване“ с площ 968 кв. м. 
УПИ V- 1184 „Производствени и складови дейности“ с площ 1547 кв. м. 
УПИ VІ- 667 „Обществено обслужване“ с площ 2557 кв. м. 
УПИ VІІ- 666 „Обществено обслужване“ с площ 3574 кв. м., 
като и част от същия се отреди за удължаване на улица с о.т. №51, 51А, 51Б и План 

за застрояване, с който да се предвидят линии на застрояване, начин и характер на 
застрояване на новообразуваните УПИ. 

Приложена е скица - предложение за изменение на подробен устройствен план. 
Налице са условията на чл. 134, ал. 2, респективно ал. 1, т. 1 и чл. 62а, ал. 4 от Закона 

за устройство на територията и предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 
11 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) , във връзка с чл. 
134, ал. 2, респективно чл. 134, ал. 1  т. 1  от Закона за устройство на територията (ЗУТ),  
Общинскияj  съвет гр. Завет      

    
                                                         РЕШИ:    

 
1. Разрешава процедура за изменение на действащия ПУП на с. Брестовене в частта 

на УПИ І „Парк“ от кв.13 по плана на с. Брестовене, по представеното предложение за 
изменение на подробен устройствен план. 
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2. Възлага на Кмета на община Завет да предприеме последващи действия по 
изпълнение на настоящото решение. 

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. 
 

 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 

 


