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                                                    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  № 37  от  13.12.2018  година 

 
ПО  ПЪРВА  ТОЧКА 

        Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите 
по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или 
други съоръжения и чистотата  на териториите за обществено ползване на 
територията на община Завет за  2019 година. 

                                                                                            Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  

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

РЕШЕНИЕ  № 392 
 

 Съгласно §5 на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и 
такси обн.,ДВ, бр. 88 от 03.11.2017 г., в сила от 01.01.2020 г. в частта  чл. 66, ал. 3 т. 1 на 
Закона за местните данъци и такси  (в сила от 03.11.2017 г.) план-сметката за годината се 
изготвя по образец и ред, определени с наредба на Министерския съвет, която съгласно § 
20 на Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 
обн.,ДВ, бр. 88 от 03.11.2017 г., в сила от 01.01.2020 г. (в сила от 03.11.2017 г.) 
Министерският съвет приема наредбата по чл. 66, ал. 3, т. 1 до 31 март 2019 г. Все още 
липсва единна методика която да служи на общините при изготвяне на план – сметките с 
необходимите разходи за дейностите по предоставяне на услугите по чл. 62 от ЗМДТ. 

 
      План-сметката за 2019 г. е разработена на база необходимите разходи на Общинско 
предприятие “Воден 2009” - Завет за сметосъбиране и сметоизвозване, както обезпеченията 
и отчисленията породени от нормативни актове на Министерски съвет. В план-сметката са 
включени и разходи за горива и материали във връзка с управлението и контролирането на 
дейностите по чистотата. 
    План-сметката е съобразена и с честота на събиране и сметоизвозване по населени 
места и райони за 2019 година, определени със Заповед № УД-02-09-410/29.10.2018 г. на 
Кмета на община Завет. Честотата на събиране и извозване на БО за 2019 г. е 4 пъти 
месечно за всяко едно населено място на територията на общината.  

  Разходите за работни заплати и осигуровки за 2019 г. са разчетени на база 
численост в дейност “Чистота”. Щатната численост към бюджета на Общинско 
предприятие “Воден 2009” за 2019 г., която ще обслужва дейностите по чистотата е 11 бр. 

 Услугата по сметосъбиране и сметоизвозване през 2019 г. в община Завет ще се 
извършва с два сметоизвозващи автомобила. 

 
 В план сметката за 2019 г. са включени и разходите по погасяване на безлихвения 

заем от ПУДООС с който бяха закупени контейнери за БО, сметосъбиращ автомобил и 
комбиниран багер товарач за по – пълноценно и качествено предоставяне на услугата за 
сметосъбиране и сметоизвозване в община Завет. Сумата по погасяването на безлихвения 
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заем за 2019 г. е в размер на 99 996 лв. (12 м. х 2 890 лв. или 34 680 лв. за комбинирания 
багер товарач и 12 м. х 5 443 лв. или 65 316 лв. за сметосъбиращия автомобил). 

 

І. По отношение на приходната част: 

1. Приходи от Такса „Битови отпадъци”. 

Приходната част се формира основно от приходите от Такса „Битови отпадъци”. 
Предвид факта, че не се предвижда промяна в размера на таксата за следващата година, 
съответно план-сметката е разработена с 90% от ресурса на очакваните приходи от Такса 
„Битови отпадъци” за 2019 г. който е в размер на 384 874,00 лв., или 346 282,00 лв. 

 
ІІ. По отношение на разходната част: 

1. Съдове за съхранение на битовите отпадъци. 
За дейностите по сметосъбиране на територията на община Завет се използват 

Контейнери тип „Бобър" с обем 1100 литра. Ежегодно Община Завет закупува съдове за 
БО, при заложени средства в план – сметката за годината. 

 
2. Сметосъбиране и сметоизвозване. 
За дейността по сметосъбиране и сметоизвозване са предвидени средства в размер 

на 301 496 лв. Разходите са за: заплати, осигуровки и издръжка на ОП “Воден 2009”, 
като тук са предвидени съответно увеличението на МРЗ за 2019г. на 560 лв. Тук са 
включени и разходите по погасяване на безлихвения заем от ПУДООС.  

 
3. Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения, вкл. 

отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 
Община Завет извозва отпадъците на регионално депо за неопасни отпадъци гр. 

Разград.  

Отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО са съответно 3,86 лева и 57,00 лева на тон 
отпадък, като за сравнение следва да отбележим, че през 2018 г. отчисленията по чл. 64 са 
били в размер на 40 лв. Прогнозното количество битови отпадъци, които ще се извози на 
депото през 2019г. е в размер на 1 000 тона. В тази връзка отчисленията по чл. 60 от ЗУО 
ще бъдат в размер на 3 860 лв., а тези по чл. 64 от ЗУО ще са в размер на 57 000 лв.  

Отделно от отчисленията са предвидени 10 600 лв. за обезвреждане на отпадъците 
на Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Разград. – по Договор №238/20.07.2015г. 

 
4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 
Един от големите проблеми в областта на отпадъците е непрекъснатото 

възникване на нови и възобновяването на стари нерегламентирани сметища. Факт е, че 
непосредствено след почистване от страна на общината на дадено сметище, се намират 
недобросъвестни граждани които отново изхвърлят отпадъци. За в бъдеще разходите по 
това перо ще нарастват, което е продиктувано и от зачестилите проверки от контролните 
органи. 

ОП “Воден 2009” се грижи и за дейностите по почистването на улиците, 
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени 
за обществено ползване, за което също се разходват немалко средства.  

 
ІІІ. Дофинансиране от собствени приходи 
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Разходите по предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, 
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на 
териториите за обществено ползване на територията на община Завет за 2019 г. по план 
сметката възлизат на 381 282,00 лв. Очакваните приходи са в размер на 346 282,00 лв. 
Или, оформя се недостиг в размер на 35 000 лв. Тъй като разходната част е свита 
максимално, остава като вариант единствено дофинансиране на дейността от местни 
общински приходи.  

Съгласно чл.8, (4) от ЗМДТ - В случаите, когато размерът на таксите не 
възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата 
между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи. 

В случая, със сумата от 35 000 лв. ще се дофинансират разходите по 
предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите 
отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване 
на територията на община Завет за 2019 г., в частта Разходи по погасяване на безлихвен 
заем за закупуване на автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, контейнери за БО 
и комбиниран багер товарач за почистване на нерегламентирани сметища,  
обществени терени, тротоарни площи. 

 Съгласно чл. 66, ал. 1 и чл. 69, ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс 
(АПК), проекта на План сметката за 2019 г. е публикуван на интернет страницата на 
Община Завет, с което се предоставя едномесечен срок на заинтересованите лица да 
направят своите предложения и становища.  
  

  Предвид изложеното и на основание чл. 66 и чл. 8, ал. 4 от Закона за местните 
данъци и такси (ЗМДТ), чл. 20а от Наредба № 9 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет и във връзка с чл. 21, ал. 
1, т. 6  и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), 
Общинският  съвет  гр. Завет   

                                                           РЕШИ:    
 

1. Общинския съвет - Завет одобрява план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на 
услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 
съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на територията на община Завет за 
2019 г.,  както следва: 

 1.1. Очаквани приходи 346 282.00 лв. 

 1.2. Дофинансиране от собствени приходи – 35 000.00 лв. 

 1.3. Разходи  - 381 282.00 лв. 

 

ПЛАН-СМЕТКА 
за разходите по Дейност 623 “Чистота” по видове дейности и елементи за 

всички населените места  в Община Завет за 2019 г. 
1. Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, 
кофи и други;  
  Общо разходи     2 326 

 Разходи на Общинска администрация 1 500 

 § 52-00 – Придобиване на ДМА  1 500 

 § 52-03 – Закупуване на съдове за БО  1 500 

 Разходи на Общинското предприятие "Воден-
2009"  

826 
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 § 10 00 – Издръжка –  826 
 § 10-15 - Материали 826 
Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци от територията на 
Община Завет и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
третирането им (Регионално депо - гр. Разград) 
  Общо разходи 301 496                           
 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009"  
201 500 

 § 01-00 - Заплати на персонала по труд. 
правоотношения 

93 470 

 § 05-00 - Задължителни осигурителни вноски 
от работодателя 

18 030 

 § 05-51 - Осигурителни вноски за ДОО от 
работодателя и държавата 

                             11 390 

 § 05-60 - Здравно осигурителни вноски от 
работодателя  

4 480 

 § 05-80 - Вноски за допълнително задължително 
осигуряване от работодател 

2 160 

 § 10-00 - Издръжка                              90 000 
 § 10-13 - Постелен инвентар и облекло 2 000 
 § 10-15 - Материали                     13 000              
 § 10-16 - Вода, горива, енергия 70 000 
 § 10-20 - Разходи за външни услуги 3 000 
 § 10-62 – Разходи за застраховки 2 000 
 Заета щатна численост - брой 11 
 Разходи на Общинска администрация 99 996 
 - Разходи по погасяване на безлихвен заем за 

закупуване на автомобил за сметосъбиране и 
сметоизвозване, контейнери за БО и комбиниран 
багер товарач за почистване на 
нерегламентирани сметища,  обществени терени, 
тротоарни площи, като: 
- от приходи от ТБО 

- дофинансиране от местни приходи 

 
 
 
 
 
 

64 996 

                             35 000 

3. Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците   
 Разходи на Общинска администрация за 

депониране и отчисления  
(на база 1000 тона) 

71 460      

 - Депониране на битови отпадъци в Регионално 
депо за неопасни отпадъци – Разград – съгласно 
договор №238/20.07.2015 г. /10,60 лв./т./ 

10 600 

 - Отчисления за обезвреждане  на депонираните 
неопасни отпадъци в Регионалното депо 
съгласно чл. 64 от ЗУО за всеки тон отпадък за 
депата по чл. 2,ал. 3, т. 1 от Наредба №7 от 
19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 
определяне размера на обезпеченията и 
отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци-съгл.чл. 20, ал. 1, т. 1ж за 2019 г. – 
57,00 лв./т. 

57 000  
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     - Обезпечение за депонираните отпадъци в 
Регионалното депо съгласно чл. 60 от ЗУО за 
всеки тон  (Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда 
и начина за изчисляване и определяне размера 
на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци – 3,86 лв./т.) 

                    3 860 

4. Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 
  Общо разходи 6 000 
 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009" за почистване 
4 000                    

 § 10-00 - Издръжка                             4 000 
  - Разходи за почистване и оформяне на 

траншеи по торища в населените места от 
община Завет 

1 500 

 - Почистване на битови отпадъци от 
сервитутни зони на общински пътища 

1  000 

 - Почистване при извънредно настъпили 
обстоятелства и при необходимост от 
допълнително почистване на територии за 
обществено ползване 

1 500 

 Разходи на Общинска администрация 2 000 
 § 10-00 - Издръжка 2 000 
 § 10-20 – Разходи за обезпаразитяване и 

дезинфекция на обекти от зелената система в 
населените места (паркове, градини, зелени 
площи) – почистване, пръскане и други. 

1 000 

 § 10-20 - Почистване на дъждоприемни канали 
и битови отпадъци от речни корита и дерета 
на територията на общината 

1 000 

 Общо разходи: 381 282.00 лв. 
 

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  № 37 от 13.12.2018 година 
 

ПО  ВТОРА ТОЧКА 
       Отдаване под наем на два броя помещения – публична общинска собственост, чрез 
публичен търг с явно наддаване за срок от 10 години. 

                                                                                     Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

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

РЕШЕНИЕ  № 393 
 

В общинска администрация гр. Завет са постъпили Заявления от граждани на гр. 
Завет, с които е  изразено желанието и искането им да наемат два броя помещения – 
публична общинска собственост с адрес гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 6, като са заявили, че 
искат да ги ползват като сервизни помещения. 

Заявленията са разгледани от Комисията по чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет, 
гр. Завет, и съгласно изготвения от комисията протокол, помещенията могат да се отдадат 
под наем за срок от 10 години.   

Сервизните помещения които заявителите искат да наемат са част от едноетажна 
масивна сграда цялата с площ 663 кв.м, с местонахождение гр. Завет, квартал 79, УПИ I 
„Склад гражданска отбрана“ - публична общинска собственост, съгласно акт № 278 от 
26.09.2017 г., като помещенията обекти на искането са със следните площи: 

- Помещение /гараж/ № 2 – 52,12 кв. метра; 
- Помещение /гараж/ № 3 – 107,53 кв. метра. 
Към настоящия момент двата помещения са свободни и могат да се отдадат под 

наем.  
Отдаването под наем на свободни имоти или части от тях - публична общинска 

собственост се извършва по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост 
(ЗОС), съгласно който свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост 
могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след 
решение на общинския съвет. 

Имотите могат да се отдават след провеждане на публичен търг или публично 
оповестен конкурс, като началната месечна наемна цена се определя съгласно чл. 2, ал. 1 от 
Наредба № 7 на Общинския съвет гр. Завет за базисните/начални/ цени за отдаване под 
наем на обекти – общинска собственост. В тази насока са разпоредбите на чл. 20 от Наредба 
№ 2 на Общинския съвет гр. Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество.  

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № 7 на Общинския съвет гр. Завет за 
базисните/начални/ цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост (Наредба 
№ 7) „Базисните наемни цени се определят за период от един месец на квадратен метър 
площ, съобразно предназначението на обекта и съответните му прилежащи площи“. 
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След направените изчисления по Наредба № 7, за двата помещения се получават 
следните наемни цени: 

- Помещение /гараж/ № 2 – 52,12 кв. метра – наемна цена за месец 99,03 лв.; 
- Помещение /гараж/ № 3 – 107,53 кв. метра - наемна цена за месец 163,45 лв. 
Обектите са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 

– общинска собственост в Община Завет за 2018 г., в Буква А. „Имоти, които община Завет 
има намерение да предостави под наем”.  

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, 
ал. 1 и ал. 4, чл. 14, ал. 7  от Закона за общинската собственост, чл.1, ал.1 и ал. 3, т. 1, чл. 20 
ал.1, ал.2 и ал.6,  чл. 95, т.2 и чл.97, ал.1, т.1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, чл.1, ал.1, т.1 и чл.2, ал.1, т.20 от 
Наредба № 7 на Общинския съвет гр. Завет за базисните/начални/ цени за отдаване под 
наем на обекти – общинска собственост, Общинският  съвет  гр. Завет 

   
                                                           РЕШИ:    
 
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 

години на два броя самостоятелни обекта - помещение /гараж/ № 2 с площ 52,12 кв. метра и 
помещение /гараж/ № 3 с площ 107,53 кв. метра от едноетажна масивна сграда цялата със 
застроена площ 663 квадратни метра, с местонахождение гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград,  
квартал 79, УПИ I  „Склад гражданска отбрана“, съгласно действащия ПУП на гр. Завет, 
обл. Разград, одобрен със Заповед № 280/31.05.1979 год. на кмета на община Завет, ул. 
„Лудогорие“ № 6.  

2. Възлага на кмета на общината да организира процедурата за провеждане на 
публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години за имотите 
описани в т.1 на настоящото решение. 

3. Обектите да се ползват само като сервизно помещение. 
4.1. Определя начална тръжна цена за помещение /гараж/ № 2 с площ 52,12 кв. метра 

– 99,03 лв. наем на месец. 
4.2. Определя начална тръжна цена за помещение /гараж/ № 3 с площ 107,53 кв. 

метра – 163,45 лв. наем на месец. 
5. Определя стъпка за наддаване за имотите – 5 % от началната тръжна цена. 
6. Определя депозит за участие в публичния търг за имотите 50 % от началната 

тръжна цена.   
       7. Не се допускат до участие в публичния търг лица, които по отношение на община 

Завет са неизправни длъжници - имат неизплатени наеми и неиздължени данъци и такси. 
       8. 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  №37  от  13.12.2018  година 
 
 

 ПО ТРЕТА  ТОЧКА 
        Предоставяне на еднократни парични помощи.  
                                                                                Докл.:Е.Исмаил – Председател ОбС 
 

  Общинският съвет гр.Завет  със  17(седмнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 0(нула)  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 394 
 

          В деловодството на Общинска администрация Завет  за  периода  на  месеците  
октомври – декември  2018г.  са  постъпили  20  заявления  за предоставяне на еднократна  
парична  помощ.  Болшинството от случаите  се отнасят  за  здравословни проблеми на 
заявителите  или на техни близки.  Всички молби са разгледани на  заседание на 
Постоянната комисия  „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности, 
младежки дейности и спорт” при Общинския съвет. Комисията прие следното 
СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна парична помощ  на 17 лица, подробно описании 
в  настоящето предложение.  

       Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският  
съвет  гр. Завет   

                                                                      РЕШИ: 
 

1. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  30.00 (тридесет) лева на 
Злати Андреев,  гр. Завет,  ул. Калето № … за  неотложни социални нужди. 

2. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 (двадесет) лева на 
Гюлджихан  Хамдиева,  гр. Завет, ул. Калето №…за  лечение. 

3. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на 
Гюнер Юмер, гр. Завет,  ул. Черно Море № .. за лечение. 

4. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто) лева  на 
Феиме  Ибрям,  с. Сушево, ул. Стара планина № .. за лечение. 

5. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 80.00 (осемдесет)лева на 
Петко Маринов, Брестовене,  ул. Толбухин  за неотложни социални нужди. 

6. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 20.00 (двадесет) лева на 
Анифе  Юнуз,  гр. Завет,  ул. Рила № … за лечение. 

7. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто) лева  на 
Исмаил  Хасан, с. Прелез, ул. Байкал № .. за лечение. 

8. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 30.00 (тридесет) лева  на 
Дена  Георгиева, с. Сушево, Мусала № ..за неотложни социални нужди.  

9. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 20.00 (двадесет) лева на 
Севгюл Абдурахим, с. Острово, Хр.Смирненски  № .. за  лечение. 

10. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50.00 (петдесет) лева на 
Ремзие   Мехмедова, с.  Сушево, Руен  .за неотложни социални нужди. 
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11. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет)лева на  
Назмие  Караисел, Завет, Калето №… за неотложни социални нужди. 

12. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 (двадесет)лева на 
Наджи  Назифов, с. Брестовене, Стара планина   за  лечение на сина. 

13. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 (двадесет) лева на 
Ферхат  Юсниев, гр. Завет, Вит №   за неотложни социални нужди. 

14. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на 
Найден  Златев, гр. Завет , ул. Калето № … за  лечение. 

15. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на 
Юсмегюл Мустафа, Веселец, Витоша …за  неотложни социални нужди. 

16. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  200.00 (двеста) лева на 
Юсмен  Юмер, Веселец, Средна гора №  .. за  претърпян пожар. 

17. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто) лева  на 
Мюкерям Халил, с. Веселец, ул. Европа № … за лечение. 

 
Всичко  раздадени средства: 990.00 лева  

 
              18. Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 
122 “Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение на 
Общинския съвет/ . 

  19. 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. 
 
 
 
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  №  37  от  13.12.2018  година 

 
 

   ПО  ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 
       Предоставяне за ползване на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за 
ползване, по цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното 
землище за стопанската 2018/2019 година.  
                                                                                      Докл.:Е.Бахар–Зам.-кмет на Община 
 

       Общинският съвет гр.Завет със  17(седмнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 0(нула)  от проведенот поименно гласуване  прие  
           

РЕШЕНИЕ  № 395 
 

В деловодството на община Завет е постъпило писмо, с наш вх. № УД-02-20-
818/26.10.2018 г. от директора на областна дирекция „Земеделие“- гр. Разград, с което е 
отправено искане за предоставяне за ползване на имотите – полски пътища на 
собствениците и ползвателите на земеделски земи, участващи в споразумения за 
създаване на масиви в землищата на населените места в община Завет, определени в 
заповедта по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(ЗСПЗЗ), на директора на областна дирекция „Земеделие“- гр. Разград. Имотите – полски 
пътища, подробно и по землища са описани в Приложение № 1 към настоящото 
предложение. 

Съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, директорът на областната дирекция „Земеделие” 
след влизането в сила на заповедта по ал. 4 на същия член подава искане до Общинския 
съвет за предоставяне на имотите – полски пътища, попадащи в масивите за ползване, по 
цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Общинският съвет 
приема решение в едномесечен срок от подаване на искането. В 7-дневен срок от 
влизането в сила на решението, кметът издава заповед, която се публикува на интернет 
страницата на общината. В едномесечен срок от издаването на заповедта ползвателите 
внасят по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски 
пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината.  
Когато в едномесечен срок от искането Общинският съвет не е приел решение, 
директорът на областна дирекция „Земеделие“ определя със заповед цена на имотите – 
полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Въз основа 
на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен 
срок от издаването й. 

 
Средното рентно плащане по землища, е както следва: 
 

 
 
Таблица 1 

Средно  годишно рентно  плащане /лв./ за 2018-2019 стопанска година 
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N 
Общин

а 
Землище 

ЕКАТТ
Е 

Ниви 
Трайни 

насаждени
я 

Пасища/мер
и 

Лозя 
Ливад

и 

1 Завет Брестовене 06481 51 34 7 39 7 
2 Завет Веселец 10714 38 30 7 40 7 
3 Завет Завет 30065 41 35 8 43 7 

4 Завет 
Ив.Шишманов
о 

32192 41 33 7 48 
7 

5 Завет Острово 54417 32 34 9 39 7 
6 Завет Прелез 58147 42 30 7 50 7 
7 Завет Сушево 70384 44 35 6 34 7 
 

 Като се има предвид данните от таблица №1, предлагам цената  за наем на имоти  
за 2018/2019 стопанска година да бъде както следва: 
              Ниви – с. Брестовене – 51 лв., с. Веселец – 38 лв., гр. Завет – 41 лв., с. Иван 
Шишманово – 41 лв., с. Острово – 32 лв., с. Прелез – 42 лв., с. Сушево – 44 лв. 

  При определяне на цената за отдаване се взема предвид средното годишно рентно 
плащане за земеделски земи с начин на трайно ползване – ниви. Изхождайки от тези данни 
очакваните приходи в общинския бюджет са в размер на  19 684, 66 лв. 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл. 37в, ал. 16, във връзка с чл. 37в, 
ал. 16  от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост,  
Общинският  съвет  гр. Завет   

                                                           РЕШИ:    
 
1. Имотите – полски пътища, подробно описани в Приложение № 1 към настоящото 

решение, да се предоставят за ползване на собствениците и ползвателите на земеделски 
земи, участващи в споразумения за създаване на масиви в землищата на населените места в 
община Завет, за стопанската 2018/2019 година.  

2. Определя цените за отдаване на земеделските земи както следва: 
2.1 Ниви – с. Брестовене – 51 лв., с. Веселец – 38 лв., гр. Завет – 41 лв., с. Иван 

Шишманово – 41 лв., с. Острово – 32 лв., с. Прелез – 42 лв., с. Сушево – 44 лв. 
3. Упълномощава кмета на община Завет да сключи договори за наем на имотите по 

т. 1 от настоящото решение, за срок от една стопанска година - 2018/2019 г., при цена в 
размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище.  

4. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Завет и областния 
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
            Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 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  №  37  от  13.12.2018  година 
 
        ПО ПЕТА ТОЧКА 

         Актуализиране разчета за финансиране на капиталови разходи на община Завет 
за 2018 г. 

                                                                                              Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

Общинският съвет гр.Завет  със  17(седмнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 0(нула)  от проведенот поименно гласуване  прие 
           

РЕШЕНИЕ  № 396 
 

Бюджетът  на Община Завет за 2018 година е приет с Решение № 295 с Протокол № 
26 от 26.01.2018 г. от Общинския съвет на гр. Завет и е нужна актуализация на разчета за 
финансиране на капиталовите разходи  на община Завет за 2018 година. След анализиране 
на обектите в капиталовия разчет се налага да се промени източника на средства на някои 
обекти с цел разходването им през текущата година.  

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

чл. 124, ал. 2 и  чл. 125, ал. 1 т.1 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 разчета за финансиране на капиталовите разходи  на община Завет за 
2018 година: 

1.1. Променя разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Завет за 2018 
година, съгласно Приложение  № 1 – Разчет за финансиране на капиталовите 
разходи на община Завет за 2018г. и Приложение  № 2 Разчет за финансиране на КР 
с източник на финансиране на Община Завет за 2018 г. 

2.  Задължава  Кмета на община Завет да разпредели одобрените средства по бюджета 
на Община Завет за 2018 година по функции, дейности и параграфи съгласно ЕБК (Единна 
бюджетна класификация). 
       3. 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. 
 
 
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  №  37  от  13.12.2018  година 

 
   ПО ШЕСТА ТОЧКА 

       Приемане на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество.        
                                                                                           Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

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

РЕШЕНИЕ  № 397 
 

Със свое Решение № Решение № 247 по Протокол № 35 от 30.07.2014 г. на Общински 
съвет – гр. Завет прие Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, същият е изменен и допълнен с Решения № 11/09.03.2017 г. и № 
64/24.10.2017 г. на Административен съд - Разград. 

През периода от началото на 2014 г. до настоящият момент в редица закони (ЗОС, ЗУТ 
и др.) са направени изменения и допълнения, които не са отразени в действащата Наредба 
№ 2 на Общинския съвет – гр. Завет. За да бъде синхронизирана наредбата с действащата 
нормативна уредба е необходимо да се приеме нова наредба за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество.  

Основни цели, които се поставят с приемането на Наредба № 2 са: 
1. Наредбата да се приведе в съответствие с нормативните изисквания; 
2. Подобряване качеството на предоставените услуги; 
3. Допълнителни финансови постъпления. 

       Финансови и други средства за прилагане изискванията на наредбата не са необходими. 
       Очаквани резултати: 

1. Подобряване на цялостната дейност на прилагане на наредбата; 
2. Подобряване обслужването на гражданите и фирмите. 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

        Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 
Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.  
        Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове, всеки Общински съвет може да 
издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен 
неуредени от тях обществени отношения с местно значение. 
        В новата наредба е включено отделно приложение за определяне на начални цени за 
отдаване под наем на имоти общинска собственост, предвид на което Наредба № 7 ще бъде 
отменен с настоящото решение на Общински съвет – гр. Завет. 
        Настоящият проект на Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, в съответствие с изискванията на чл. 26, ал.2 от Закона за 
нормативните актове е публикуван в интернет страницата на Община Завет, секция 
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Общински съвет – Проекти на нормативни актове на 05.10.2018 г.  Към настоящия момент 
предложения по него не са направени.  
        Сроковете по чл. 7 от Наредба № 2 на Общински съвет – гр. Завет за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 26, ал. 2 от Закона за 
нормативните актове са спазени. 

        Предвид  гореизложеното  и   на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА във 
връзка с: чл.79, ал.1 и чл. 80, ал.1  от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 10, ал.1 и 
ал. 2 от Закона за нормативните актове, чл.8, ал.2 от Закона за общинска собственост, 
Общинският  съвет  гр. Завет  

 
                                                           РЕШИ:    
 

1. Отменя Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, приета с Решение № 247 по Протокол № 35 от 30.07.2014 г. на Общински съвет 
Завет. 

2. Отменя Наредба № 7 за базисни /начални/ цени за отдаване под наемна обекти – 
общинска собственост, приета с Решение № 143 от Протокол № 21/05.02.2001 г. на 
Общински съвет - Завет. 

3. Отменя Наредба № 21 за стопанисване, управление и разпореждане с общински гори 
и земи от общински поземлен фонд, приета с Решение № 135 по Протокол № 18 от 
26.04.2013 г. на Общински съвет – Завет. 
       4.  Отменя Наредба № 24 за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на 
пасище и мери от ОПФ на територията на община Завет, приета с Решение № 129 по 
Протокол № 17 от 28.03.2013 г. на Общински съвет – Завет. 
       5. Приема Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, съгласно Приложение № 1. 

6. Настоящата наредба 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество влиза в сила след публикуването й на интернет страницата на община 
Завет. 

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. 

 
 
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  №  37  от  13.12.2018  година 
 

    
            ПО  СЕДМА  ТОЧКА 

             Кандидатстване на Община Завет с проектно предложение  „Оборудване и 
обзавеждане на общинска социална инфраструктура - Домашен социален патронаж 
гр. Завет“, по  процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ №  BG06RDNP001 – 19.030, МИГ Завет-Кубрат, по 
Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка M07 „Oсновни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони. 

                                                                                    Докл.: А. Велиев – Кмет на Община 

        Общинският съвет гр.Завет със  17(седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 0(нула) прие  
           

РЕШЕНИЕ  № 398 
 

Местна инициативна група Завет – Кубрат откри процедура №  BG06RDNP001 – 
19.030 за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка M07 „Oсновни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 
"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" 
на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

Мярката подкрепя инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на 
двете общини Завет и Кубрат, включително инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници и спестяване на енергия. 

 

Допустими кандидати по процедурата са: 
1.  Община Завет или Община Кубрат; 
2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и 

спортната инфраструктура и културния живот; 
3.  Читалища за дейности, свързани с културния живот; 
4. Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Община Завет или 

община Кубрат. 
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Допустими дейности за финансиране са: 
1.  Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение; 
2. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална 

инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на 
деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;. 

3.  Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят 
обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; 

4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 
инфраструктура; 

5. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или 
обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности 
по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; 

6. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони. 

 
Допустими разходи по мярката са:  
1.  За строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт 

и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно 
допустимите за подпомагане дейности:  

      а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи; 
      б)  непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените СМР. 
2. Закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната 

им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане 
дейности. 

3. Придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, 
регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност. 
Разходите по т. 3 са допустими само в случай, че се кандидатства за разходи по т. 1 и са 
необходими за постигане на целите на мярката. 

4. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и 
консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, 
извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за 
подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на 
сто от общия размер на допустимите разходи, включени в т.1, буква "а", т. 2 и 3. 

5. Разходите за предварителни проучвания и консултантски услуги по подготовка, 
изпълнение и отчитане на проектите, са част от разходите по т.4 и не могат да надвишават 
5% от сумата на допустимите разходи. 

6. Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че 
ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на 
подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив. 
      

Период за прием: 
2-ри период на прием на проектни предложения:  
Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.11.2018 г. 
Краен срок за подаване на проектни предложения : до 16.30 часа на 31.12.2018 г. 

 
           Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова 
помощ за конкретен проект са както следва: 
 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ:19 558.00 лева;      
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Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ : 97 790.00 лева. 
             

С проектното предложение се предвижда закупуване на 1 бр. ново 
специализирано транспортно средство за превоз на храна и оборудване и обзавеждане 
за Домашен социален патронаж гр. Завет.  

 
Обща цел на проекта: повишаване качеството и ефективността на извършваната 

грижа за възрастните хора и тези в неравностойно положение, чрез създаване на оптимални 
условия за функциониране на Домашен социален патронаж. 

 
Специфични цели на проекта: 

·         Изпълнение на социалната политика на община Завет и дейностите за реализиране на 
целите заложени в стратегическите документи за развитие на община Завет, насочени към 
разгръщане и подобряване мрежата от социални услуги в общността, предоставяне на 
качествени социални услуги за различните целеви групи, нуждаещи се от социална закрила 
и социална подкрепа; 

·         Подновяване на амортизирано оборудване в Домашен социален патронаж в гр. Завет  
·    Осигуряване на кухненско оборудване, отговарящо на всички национални и европейски 
хигиенни норми; 
·         Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята на 
ДСП; 
·         Пестене на време и разходи за енергия при приготвянето на храната; 
·         По-добра рентабилност, ефективност и по-високо качество на храната, приготвяна от 
ДСП; 
          Воден  от  гореизложеното и с цел създаване на реални условия за повишаване на  
капацитета на услугите, свързани с приготвяне и предоставяне на топла готова храна за 
уязвимите категории от населението, чрез оборудване и обзавеждане на Домашен социален 
патронаж в гр. Завет, предлагам  Община  Завет да кандидатства за финансиране по 
процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ №  BG06RDNP001 – 19.030, МИГ Завет-Кубрат, по Подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” на мярка M07 „Oсновни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 
на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с проектно предложение: 
„Оборудване и обзавеждане на общинска социална инфраструктура - Домашен 
социален патронаж гр. Завет“. 
          Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 5. „Подобряване на техническата 
инфраструктура и състояние на околната среда”  от Плана за развитие на Община Завет за 
периода 2014-2020 година.  
 

  Предвид гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация,  Общинският  съвет  гр. Завет 

 
                                                             РЕШИ: 
 

             1. Дава съгласие Община Завет да кандидатства за финансиране по  процедура за 
подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  
BG06RDNP001 – 19.030, МИГ Завет - Кубрат,  по  Подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
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инфраструктура” на мярка M07 „Oсновни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 
на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с проектно предложение: 
„Оборудване и обзавеждане на общинска социална инфраструктура - Домашен 
социален патронаж гр. Завет“. 
              
      2. Общинският съвет – Завет  удостоверява, че дейностите, включени в проект 
„Оборудване и обзавеждане на общинска социална инфраструктура - Домашен 
социален патронаж гр. Завет“, съответстват на Приоритет 5. „Подобряване на 
техническата инфраструктура и състояние на околната среда”  от Плана за развитие на 
Община Завет за периода 2014-2020 година.  
 

3. Упълномощава кмета на Община Завет да предприеме всички необходими 
действия за кандидатстване и изпълнение на проект: „Оборудване и обзавеждане на 
общинска социална инфраструктура - Домашен социален патронаж гр. Завет“. 

 
            4. Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им.  
            Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

19

 
 
                                                                ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                                   Р Е Ш Е Н И E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  37  от  13.12.2018  година 
 

   ПО ОСМА  ТОЧКА 
                Кандидатстване на Община Завет с проектно предложение  „Доставка и 
монтаж на столове за зрителната зала на Народно Читалище „Саморазвитие 1902“, 
град Завет, община Завет“, по  процедура за подбор на проектни предложения за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  BG06RDNP001 – 19.030, МИГ 
Завет-Кубрат, по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка M07 
„Oсновни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони. 
                                                                                           Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 

          Общинският съвет гр.Завет със  17(седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 
0(нула), „Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 0(нула)  прие  следното 
           
                                                             РЕШЕНИЕ  № 399 
 

Местна инициативна група Завет – Кубрат откри процедура №  BG06RDNP001 – 
19.030 за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка M07 „Oсновни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони. Процедурата се обявява в рамките на прилагане на подмярка 19.2 
"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" 
на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

Мярката подкрепя инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на 
двете общини Завет и Кубрат, включително инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници и спестяване на енергия. 

 

Допустими кандидати по процедурата са: 
1.  Община Завет или Община Кубрат; 
2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и 

спортната инфраструктура и културния живот; 
3.  Читалища за дейности, свързани с културния живот; 
4. Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Община Завет или 

община Кубрат. 
 
Допустими дейности за финансиране са: 
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1.  Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 
предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение; 

2. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална 
инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на 
деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;. 

3.  Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят 
обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; 

4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 
инфраструктура; 

5. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или 
обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности 
по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; 

6. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони. 

 
Допустими разходи по мярката са:  
1.  За строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт 

и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно 
допустимите за подпомагане дейности:  

      а) разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи; 
      б)  непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените СМР. 
2. Закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната 

им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане 
дейности. 

3. Придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, 
регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност. 
Разходите по т. 3 са допустими само в случай, че се кандидатства за разходи по т. 1 и са 
необходими за постигане на целите на мярката. 

4. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и 
консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, 
извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за 
подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на 
сто от общия размер на допустимите разходи, включени в т.1, буква "а", т. 2 и 3. 

5. Разходите за предварителни проучвания и консултантски услуги по подготовка, 
изпълнение и отчитане на проектите, са част от разходите по т.4 и не могат да надвишават 
5% от сумата на допустимите разходи. 

6. Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че 
ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на 
подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив. 
      

Период за прием: 
2-ри период на прием на проектни предложения:  
Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.11.2018 г. 
Краен срок за подаване на проектни предложения : до 16.30 часа на 31.12.2018 г. 
 
           Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова 
помощ за конкретен проект са както следва: 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ:19 558.00 лева;      
Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ : 97 790.00 лева. 
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С настоящото проектно предложение се цели подобряване на материалната база на 
обекти, свързани с културния живот на населението, чрез доставка на столове за зрителната 
зала на Народно читалище „Саморазвитие 1902“ в гр. Завет. Целта на проекта е запазване на 
духовния и културен живот на населението на община Завет. 
        Столовете в зрителната зала на Народно читалище „Саморазвитие 1902“ в гр. Завет 
не са подменяни почти от времето на неговото създаване и са морално остарели. Същите не 
подлежат на ремонт и възстановяване. С цел подобряване на материалната база е 
необходимо амортизираните и негодни за употреба мебели да бъдат подменени с нови 
такива. 
          Община Завет има изготвен проект за „Основен ремонт и енергоефективна 
рехабилитация на НЧ „Саморазвитие 1902“ в гр. Завет“,  в който не са предвидени столове 
за зрителната зала и след реализиране на който, чрез доставените столове на Народно 
читалище „Саморазвитие 1902“ в гр. Завет ще се създаде необходимото удобство на 
населението на град Завет, както и на общината при провеждане на мероприятия и 
събрания. 

Със средства от проекта се предвижда закупуването на  следното обзавеждане: 
- Столове за зрителна зала на Народно читалище „Саморазвитие 1902“ в гр. Завет;  

           Воден  от  гореизложеното и с цел запазване на духовния и културен живот на 
населението, чрез обзавеждане на Народно читалище „Саморазвитие 1902“ в гр. Завет“, 
предлагам  Община Завет да кандидатства за финансиране по  процедура за подбор на 
проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  
BG06RDNP001 – 19.030, МИГ Завет-Кубрат, по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на 
мярка M07 „Oсновни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони с проектно предложение: „Доставка и 
монтаж на столове за зрителната зала на Народно Читалище „Саморазвитие 1902“, 
град Завет, община Завет“. 

Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 5. „Подобряване на техническата 
инфраструктура и състояние на околната среда”  от Плана за развитие на Община Завет за 
периода 2014-2020 година.  
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация,  Общинският  съвет  гр. Завет със  
17(седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), „Въздържали се”– 0(нула), отсъстват –  

 
                                                             РЕШИ: 
 

             1. Дава съгласие Община Завет да кандидатства за финансиране по процедура за 
подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  
BG06RDNP001 – 19.030, МИГ Завет - Кубрат,  по  Подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” на мярка M07 „Oсновни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 
на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с проектно предложение: 
„Доставка и монтаж на столове за зрителната зала на Народно Читалище 
„Саморазвитие 1902“, град Завет, община Завет“. 
              
        2. Общинският съвет – Завет  удостоверява, че дейностите, включени в проект 
„Доставка и монтаж на столове за зрителната зала на Народно Читалище 
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„Саморазвитие 1902“, град Завет, община Завет“, съответстват на Приоритет 5. 
„Подобряване на техническата инфраструктура и състояние на околната среда”  от Плана за 
развитие на Община Завет за периода 2014-2020 година.  
 

 3. Упълномощава кмета на Община Завет да предприеме всички необходими 
действия за кандидатстване и изпълнение на проект: „Доставка и монтаж на столове за 
зрителната зала на Народно Читалище „Саморазвитие 1902“, град Завет, община 
Завет“. 

 
             4. Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им.  
             

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 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  №  37  от  13.12.2018  година 
 
 

ПО ДЕВЕТА  ТОЧКА 
             Кандидатстване на Община Завет с проектно предложение „Оборудване и 
обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска градина „Слънчо“ 
гр.Завет, Детска градина „Червената шапчица“ с.Брестовене  и Детска градина 
„Радост“ с.Острово“, по процедура за подбор на проектни предложения за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.030, МИГ Завет-
Кубрат, по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони. 
                                                                                      Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 

       Общинският съвет гр.Завет със  17(седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 0(нула)  прие следното 
 
                                                               РЕШЕНИЕ  № 400 
 

Местна инициативна група Завет – Кубрат откри процедура №  BG06RDNP001 – 
19.030  за подбор на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане 
на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 
местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

Мярката подкрепя инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на 
двете общини Завет и Кубрат, включително инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници и спестяване на енергия. 

Допустими кандидати по процедурата са: 
1.  Община Завет или Община Кубрат; 
2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и 

спортната инфраструктура и културния живот; 
3.  Читалища за дейности, свързани с културния живот; 
4. Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Община Завет или 

община Кубрат. 
 
Допустими дейности за финансиране са: 
1.   Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение; 
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2. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална 
инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на 
деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;. 

3.  Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят 
обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; 

4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 
инфраструктура; 

5. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или 
обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности 
по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; 

6. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони. 

 
Допустими разходи по мярката са:  

1.  За строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт 
и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно 
допустимите за подпомагане дейности:  

      а)  разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи; 
      б)  непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените СМР. 
2. Закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната 

им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане 
дейности. 

3. Придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, 
регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност. 
Разходите по т. 3 са допустими само в случай, че се кандидатства за разходи по т. 1 и са 
необходими за постигане на целите на мярката. 

4. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и 
консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, 
извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за 
подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на 
сто от общия размер на допустимите разходи, включени в т.1, буква "а", т. 2 и 3. 

5. Разходите за предварителни проучвания и консултантски услуги по подготовка, 
изпълнение и отчитане на проектите, са част от разходите по т.4 и не могат да надвишават 
5% от сумата на допустимите разходи. 

6. Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че 
ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на 
подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив. 
      

Период за прием: 
2-ри период на прием на проектни предложения:  
Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.11.2018 г. 
Краен срок за подаване на проектни предложения : до 16.30 часа на 31.12.2018 г. 
            

Бюджет на приема: 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е: 528066.00  лева (100 %), 

от които  475259.40  лева (90 %)  от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 52806.60 лева (10 
%)  - Национално съфинансиране. 
 

Бюджетът по процедурата за 1-ви период на прием е:  528066.00  лева. 
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Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова 
помощ за конкретен проект са както следва: 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ:19 558.00 лева;      
Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ : 97 790.00 лева. 

            На територията на община Завет функционират  5(пет) детски градини, както следва: 
1.1. ДГ „Слънчо” гр. Завет. 
1.2. ДГ „Червената шапчица” с . Брестовене. 
1.3. ДГ „Радост” с. Острово. 
1.4. ДГ „Пролет” с. Веселец 
1.5. ДГ „Осми март” с. Сушево 

 
        В тях се  обучават и възпитават децата от  предучилищна възраст. Съгласно Решение 
№ 223, прието по Протокол № 32 от 29.01.2010 година във всички  детски градини в 
общината се прилага системата на делегираните бюджети и същите са второстепенни 
разпоредители с бюджетни кредити. 
       Средствата, които се предоставят от държавния бюджет покриват  разходите за 
възнаграждения  и издръжка на  заведенията, но не са  достатъчни  за подмяна на  
оборудване, основни ремонти и пр. Община Завет също не разполага с достатъчен финансов 
ресурс за покриване всички нужди на детските заведения.  
       Оборудването на детските градини не е подменяно почти от времето на тяхното 
създаване и е морално остаряло. Не подлежи на  ремонт и възстановяне. С цел подобряване 
на материалната база е необходимо амортизираните и негодни за употреба оборудване  да 
бъдат подменено с ново. 
        Директорите на детските градини искат да се възползват от възможността, която се 
предоставя от Местна инициативна група Завет – Кубрат  с процедура №  BG06RDNP001 – 
19.030 и предлагат  да се подготви проект за  кандидатстване  за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. Процедурата се обявява в 
рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно 
развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 
                
         Община Завет взе предвид нуждите на детските заведения и изготви проект за 
закупуване на  така  необходимото кухненско оборудване и обзавеждане. 

 
        На този етап изготвеният проект предвижда закупуване на кухненско оборудване и 
обзавеждане само за три  детски градини, съответно - Детска градина „Слънчо“ гр.Завет, 
Детска градина „Червената шапчица“ с.Брестовене  и Детска градина „Радост“ с.Острово.  
          
           Воден  от  гореизложеното и вярвайки, че децата на община Завет са нейното 
богатство и бъдеще и заслужават по-добри условия  в детските заведения, предлагам  
Община  Завет да кандидатства  за финансиране по Процедура за подбор на проектни 
предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-
19.030, МИГ Завет-Кубрат, по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони с проектно предложение: 
„Оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска 
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градина „Слънчо“ гр.Завет, Детска градина „Червената шапчица“ с.Брестовене  и 
Детска градина „Радост“ с.Острово“. 
 

  Дейностите по проекта отговарят на Приоритетна област 1:„Създаване на условия 
за развитие на местните общества на знанието”, Мярка 1 „Повишаване 
ефективонстта на обучението, раздел „Модернизация на образователния процес и 
инфраструктура: осигуряване условия за предучилищно възпитание и постепенно 
преминаване  към целодневен учебен процес” от Плана за развитие на Община Завет за 
периода 2014-2020 година.  

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

местното самоуправление и местната администрация,  Общинският  съвет  гр. Завет 
 
                                                             РЕШИ: 
 

             1. Дава съгласие Община Завет да кандидатства за финансиране по Процедура за 

подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№BG06RDNP001-19.030, МИГ Завет-Кубрат, по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони с проектно предложение „Оборудване и 

обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска градина „Слънчо“ 

гр.Завет, Детска градина „Червената шапчица“ с.Брестовене  и Детска градина 

„Радост“ с.Острово“. 

             2. Упълномощава кмета на Община Завет да предприеме всички необходими 

действия за кандидатстване и изпълнение на проект „Оборудване и обзавеждане на 

общинска образователна инфраструктура - Детска градина „Слънчо“ гр.Завет, Детска 

градина „Червената шапчица“ с.Брестовене  и Детска градина „Радост“ с.Острово“. 

     Общинският съвет – Завет  удостоверява, че дейностите, включени в проект 
„Оборудване и обзавеждане  на общинска образователна инфраструктура - Детска 
градина „Слънчо“ гр.Завет, Детска градина „Червената шапчица“ с.Брестовене  и 
Детска градина „Радост“ с.Острово“, съответстват на Приоритетна област 
1:„Създаване на условия за развитие на местните общества на знанието”, Мярка 1 
„Повишаване ефективонстта на обучението, раздел „Модернизация на 
образователния процес и инфраструктура: осигуряване условия за предучилищно 
възпитание и постепенно преминаване  към целодневен учебен процес”от Плана за 
развитие на Община Завет за периода 2014-2020 година.  

       
             3. Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им.  
             Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 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  №  37  от  13.12.2018  година 
 
            

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 

              Даване на съгласие за кандидатстване на Община Завет с проектно 
предложение за финансиране по Проект "Красива България" на Министерство на 
труда и социалната политика (МТСП) по мярка М01 „Подобряване на обществената 
среда в населените места” и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на 
Община Завет. 
                                                                                  Докл.: А.Велиев - Кмет на Община 
 

       Общинският съвет гр.Завет със  17(седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 0(нула)  от проведеното поименно гласуване прие 
следното 
 
                                                               РЕШЕНИЕ  № 401 
 

Проект "Красива България" (ПКБ) на Министерство на труда и социалната политика 
(МТСП) се реализира се на територията на цялата страна и се финансира със средства от 
държавния бюджет, с финансово участие на общини и други кандидатстващи с проекти 
институции. 

За финансиране по Проект “Красива България” общините могат да кандидатстват с 
проекти по обявените мерки в периода 23.10.2018 г. – 18.01.2019 г.  

Община Завет възнамерява да кандидатства с проектнo предложениe: 

„Кметство Брестовене – реконструкция на покривната конструкция, тавански 
и междуетажен дървен гредоред“, община Завет, област Разград, по мярка М01 
„Подобряване на обществената среда в населените места”, в рамките на която се 
финансират СМР/СРР в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено 
обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния 
туризъм.  

Допустими кандидати по мярка М01 са общините и областните управители, 
държавните институции и контролните органи. Те трябва да са собственици на оферираните 
обекти или с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.    

Максималната обща стойност на бюджета за един кандидатстващ за финансиране 
обект по мярка М01 е 400 000 лв. с ДДС, а минималната - 60 000 лв. с ДДС. Финансирането 
от ПКБ е най-много 120 000 лв. с ДДС, а съфинансирането от кандидата - най-малко 50% от 
общата стойност на бюджета за обекта.  
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Подготвеният от Община Завет проект е с бюджет на планираните дейности в размер 
до 215 000,00 лв., от които в размер на 55%, но не повече от 120 000 лв. с ДДС ще са 
съфинансиране от Община Завет. 

Съгласно условията на Проект „Красива България“ разпределението на общия 
бюджет за обект по мярка М01 със стойност за СМР/СРР по-малка или равна на 215 000 
лева с ДДС е, както следва: 
- 94% за СМР/СРР;  
- 6% за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.             

                                                                                                                                                                         
Съществуващо положение на обекта:  
Сградата на кметство с. Брестовене представлява двуетажна масивна сграда,  

построена през 1954г. Същата е разположена в ПИ № 666. кв. 13 по ПУП на с. Брестовене, 
общ. Завет, одобрен със Заповед № 573/26.06.1968 г., с административен адрес с. 
Брестовене, община Завет, област Разград, ул. „Никола Й. Вапцаров“ №4. На двата етажа са 
обособени стаи за персонал, офиси, ритуална зала и складови помещения. Към настоящия 
момент на места покривът на сградата е увиснал, наблюдават се счупени керемиди, 
деформирани и изгнили покривни ребра и греди. В резултат на това сградата е с множество 
течове в подпокривното пространство, които са наводнили части от тавана и стените на 
помещенията. 

 
Предвидени мерки:  
Целта на проекта е цялостен ремонт на покрива, подмяна на дървената покривна 

конструкция тавански и междуетажен гредоред, подмяна на покривно покритие, монтаж на 
топлоизолация, хидроизолация и дъсчена обшивка, монтаж на гръмоотводна инсталация и 
водосточни тръби и улуци. Ще се извърши /при необходимост/ изкъртване на мазилката в 
помещенията, шпакловане и боядисване.  

 
 Предвид гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общинският  
съвет   

                                                           РЕШИ:    
 

 1. Общинския съвет - Завет дава съгласие Община Завет да кандидатства по проект 
„Красива България“ по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените 
места” с проектно предложение с наименование: 

„Кметство Брестовене – реконструкция на покривната конструкция, тавански 
и междуетажен дървен гредоред“, община Завет, област Разград 
2. Общинския съвет - Завет дава съгласие Община Завет да осигури необходимото 

съфинансиране по проекта в размер на 55%, но не повече от 120 000 лв. с ДДС от общата 
стойност на проекта при одобрението му. Средствата да бъдат заложени в бюджета на 
Община Завет за 2019 г. 

3. Общинският съвет гр. Завет възлага на Кмета на Община Завет да предприеме 
необходимите действия за кандидатстване по проект „Красива България“ по мярка М01 
„Подобряване на обществената среда в населените места” 
 4. След изпълнение на планираните строително – монтажни работи, 
предназначението на обекта да не се променя за срок от минимум 5 години. 

5. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

 



 

 
 

29

             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 
 


