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

Протокол  № 41 от 22.04.2019 година 
 

ПО  ВТОРА ТОЧКА 
       Определяне  размер  на   разходите на общинския съветник във връзка с 
дейността му за 2019 година. 
                                                                                   Докл.: Eрсин Исмаил-Председател ОбС 
                                                                                   
        Общинският съвет гр. Завет с  16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъства - 1(един)  от проведеното  поименно  гласуване 
прие следното 

РЕШЕНИЕ  № 443 
 

Съгласно чл.19, ал. 6 на Правилника за организацията и дейността на общинския 
съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието  му  с  общинската администрация 
(Приет с Решение № 09  по Протокол № 02 от 30.11.2015 година, изм. и доп.с Решение №95  по 
Протокол№ 09 от 13.06.2016 г., изм. и доп.с Решение №233  по Протокол№ 21 от 18.08.2017 г.,. 
изм. с Решение №14 от 01.03.2018 г. на Административен съд – Разград, изм. с Решение №78  от 
23.07.2018 г. на Административен съд - Разград) „В съответствие с разпоредбата на чл.34, 
ал.4 от ЗМСМА, разходите на общинския съветник във връзка с дейността му за пътни, за 
канцеларски материали, за комуникации, за организиране на приемни, за повишаване на 
квалификацията, за ползване на експерти, за срещи с избирателите от общината, за 
ползване на клубни бази, зали и други, се поемат от общинския бюджет срещу 
представена лична декларация от общинския съветник по образец, съгласно Приложение 
№ 1. Същите се изплащат  в края на всяко полугодие на календарната година  в размер, 
определен с решение на Общинския съвет.” 

          Предвид гореизложеното и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 6  във връзка с чл. 
34, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.19, ал. 6 от 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет Завет, неговите комисии и 
взаимодействието  му  с  общинската администрация, Общинският  съвет  гр. Завет  

                                                              
                                                         РЕШИ: 

 
1. Определя размер  на   разходите на общинския съветник във връзка с дейността 

му за пътни, за канцеларски материали, за комуникации, за организиране на приемни, за 
повишаване на квалификацията, за ползване на експерти, за срещи с избирателите от 
общината, за ползване на клубни бази, зали и други за 2019 година на стойност 400.00 
(четиристотин) лева, платими  по банков  път, след  представена лична декларация от 
общинския съветник по образец в срокове, както следва: 

1.1. за първото полугодие  на  2019 година – през  м. юни - 200.00 лева; 
1.2. за второто полугодие на 2019 година –през м. декември  – 200.00 лева. 

 2. Средствата да бъдат изплатени от дейност 123 “Общински съвети”  параграф 10-
00 “Издръжка”. 
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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 
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                                                                ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                    
                                                           Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                          Протокол  № 41  от  22.04.2019  година 
 
 

 ПО ТРЕТА ТОЧКА 
        Актуализиране състава  на  постоянните комисии  на  Общинския  съвет  гр. 
Завет. 

                                                                        Докл.: E. Исмаил-Председател ОбС          

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

РЕШЕНИЕ  № 444 
 

Със свое Решение № 10, прието по Протокол № 02 от 30.11.2015 година 
Общинският съвет гр. Завет  създаде четири постоянни комисии към Общинския съвет и 
утвърди техните състави. В две от тях  за член бе определен общинският съветник 
Неджати Юмеров Салимов. Предвид неговото освобождаване от състава на Общинския 
съвет,  се налага актуализиране състава на двете постоянни комисии. 

 
Предвид изложеното и  на основание чл. 21, ал.1, т.1  и чл. 48, ал.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация,  и на основание чл. 5, ал.1, т.1 и чл. 
40, ал. 1  и  ал. 4  от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  Общинският  
съвет-Завет  

                                                         РЕШИ:    
 
1. Променя  състава на Постоянната комисия “Устройство на територията,  

комунални дейности, строителство, В и К  и опазване на  околната среда, концесии”, 
приет с Решение № 10 по Протокол № 02/30.11.2015г. на Общинския съвет гр.Завет, 
както следва:  

     1.1. Освобождава  Неджати Юмеров Салимов като член от състава на  
Постоянната комисия “Устройство на територията,  комунални дейности, строителство, В 
и К  и опазване на  околната среда, концесии”.  

     1.2. Избира общинския съветник Севджан Мустафов Ибрямов  за член на 
Постоянната комисия “Устройство на територията,  комунални дейности, строителство, В 
и К  и опазване на  околната среда, концесии”:.   

 
          2. Променя  състава на Постоянна комисия ”Образование, култура, 
здравеопазване и социални дейности, младежки дейности и спорт”, приет с Решение 
№ 10 по Протокол № 02/30.11.2015г. на Общинския съвет гр.Завет, както следва:  
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      2.1. Освобождава Неджати Юмеров Салимов като член от състава на  
Постоянната комисия  ”Образование, култура, здравеопазване и социални дейности, 
младежки дейности и спорт”.  

      2.2. Избира общинския съветник Севджан Мустафов Ибрямов  за член на 
Постоянната комисия ”Образование, култура, здравеопазване и социални дейности, 
младежки дейности и спорт”.   
        3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
        Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд  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  №  41  от  22.04.2019  година 

 
 

    ПО  ПЕТА  ТОЧКА 
        Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Завет за 2020г. 
                                                                          Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
                                                                                    
         Общинският съвет гр.Завет с  16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъства - 1(един)  от проведеното  гласуване  прие  
           

РЕШЕНИЕ  № 445 
 

Съгласно разпоредбите на чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане, за изпълнение на стратегията по ал. 1 по предложение на кмета на 
общината и след съгласуване с дирекция „Социално подпомагане" и с обществения съвет 
по чл. 35 от Закона за социално подпомагане общинският съвет ежегодно до 30 април 
приема годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище за 
следващата календарна година, който съдържа: 

 1. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на 
територията на общината; 

 2. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат 
открити, закрити и/или преструктурирани на територията на общината; 

 3. източници на финансиране на социалните услуги; 
 4. ресурсно обезпечаване на предоставянето на социалните услуги; 
 5. други дейности за развитие на социалните услуги. 
 

        Планът за 2020 г. е изготвен на база  изпълнение на Стратегия за развитие на 
социалните услуги в Община Завет 2014-2020 г. В него се  съдържат дейностите, които ще 
бъдат изпълнявани през следващата календарна година. 

С оглед на изискванията на цитираната разпоредба, планът е съгласувано с 
регионалната дирекция „Социално подпомагане" гр. Кубрат и с обществения съвет по чл. 
35 от Закона за социално подпомагане на община Завет, като последният активно участва 
при разработването на плана. 

Предвид гореизложеното, и на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.19, 
ал.2 и ал.3 от Закона за социалното подпомагане и чл.36б, ал.4 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет-Завет  

 

                                                         РЕШИ:    
 

1. Приема План за развитие на социалните услуги в Община Завет за 2020 г., 
съгласно приложение № 1.  
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           2. Настоящото решение да се изпрати по електронен път на изпълнителния 
директор на Агенцията за социално подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане 
чрез регионалната дирекция за социално подпомагане. 
           3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7дневен срок от приемането му. 
           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  №  41  от  22.04.2019  година 
 
 

   ПО ШЕСТА ТОЧКА 
       Отчет  за  направените  разходи за командировки от Кмета на Община Завет                         
и  Председателя  на  Общинския съвет  гр. Завет. 

                                                                                      Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
        Общинският съвет гр.Завет  с  16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъства - 1(един)  от проведеното поименно гласуване  
прие           

РЕШЕНИЕ  № 446 
 

        Съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките  в страната, след изтичане на 
всяко тримесечие се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се 
одобрява от съответния колективен орган.  
        Във връзка с това  на  вниманието на Общинския съвет е представет отчет за 
извършени командировъчни разходи  от кмета на общината и председателя на Общинския 
съвет. 

       Предвид  гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6  от Закона за местното  
самоуправление и местната администрация, във  връзка с  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 
командировките в страната,  Общинският  съвет  гр. Завет   

 
                                                           РЕШИ:    

1. Одобрява отчета за  извършените  разходи за командировки от Кмета на Община 
Завет и Председателя на Общинския съвет - Завет  за  първото  тримесечие на 2019 
г., както следва: 

 
 
                                                                        ОТЧЕТ  

за направените  разходи за командировки от  Кмета на Община Завет и 
Председателя на Общинския  съвет  гр. Завет за първото  тримесечие на  2019 г. 

 
Отчетен период – 

І-во тримесечие на 2019 г. 
Направени  разходи от  

Кмет  на Община 
 

Направени разходи от 
Председател на  Общинския  

съвет 
1. Командировки в чужбина 0.00 лв 0.00 лв 
2. Командировки в страната 720.00 лв 304.00 лв 
    в т.ч. дневни 200.00 лв 80.00 лв 
              Квартирни  520,00 лв Квартирни и пътни  - 224.00 

лв 
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2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград в седем 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  №  41  от  22.04.2019  година 
 

 ПО  СЕДМА  ТОЧКА 
          Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 година. 
                                                                                   Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
        Общинският съвет гр.Завет с  16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъства - 1(един)  от проведеното гласуване, прие следното 
           

РЕШЕНИЕ  № 447 
 
         Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето териториалните дирекции 
„Социално подпомагане” осъществяват текущата практическа дейност по закрила на 
детето в общините и правят предложения до общинските съвети за общинска програма за 
закрила на детето. Съгласно чл. 20а от Закона за закрила на детето и чл. 6, ал.2, т.1 от 
Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Комисията за детето е 
консултативен орган към всяка община, който разработва Общинската програма за 
закрила на детето, съобразно потребностите на децата и техните семейства в съответната 
община. В Общинска администрация гр. Завет е предоставен проект на Програмата, който 
е разработен от комисията по чл. 20а от Закона за закрила на детето в съответствие с 
националната политика за закрила на детето и при спазване на целите и принципите на 
Конвенцията на ООН за правата на детето. Програмата изразява волята и готовността на 
всички институции в община Завет, работещи по проблемите за закрила на детето, да 
положат общи усилия  за повишаване качеството на живот на децата. Стратегическа цел 
на програмата е осигуряване на условия за ефективното упражняване на правата на 
децата, с оглед повишаване на благосъстоянието им и пълноценното им личностно 
развитие. Предвидени за изпълнение на основните задачи са дейности, осигуряващи 
условия за ефективност на превантивните действия, за грижите на децата и контрол върху 
спазване на международно признатите стандарти за отглеждането и развитието им.  
            Общинска програма за закрила на детето за 2019 година бе публикувана в 
продължение на един месец в официалния сайт на Община Завет. До момента на снемане 
на проектното предложение не са постъпили предложения за изменение и допълнение от 
обществеността.  

Предвид гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 1, т. 1, от Закона за закрила на 
детето, чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, чл. 5, чл. 
12, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с 
изявени дарби, приета с ПМС №298 от 17.12.2003 г., Общинският  съвет-Завет  

 

                                                         РЕШИ:    
 
1.Приема Програма за закрила на детето за 2019 г. на Община Завет,  съгласно 

Приложение №1. 
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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  №  41  от  22.04.2019  година 
 
 

ПО  ОСМА  ТОЧКА 
         Предоставяне на еднократни парични помощи. 
                                                                                     Докл.: E. Исмаил-Председател ОбС   

     Общинският съвет гр.Завет  с  15(петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 1(един), отсъства - 1(един) от проведеното  гласуване  прие           

                                                             
РЕШЕНИЕ  № 448 

     
            В деловодството на Общинска администрация Завет  за  периода  от  края на  месец 
февруари  2019 г. до средата на месец  април 2019 година  са  постъпили  45  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 37  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 отпуснат еднократни парични помощи на следните лица: 
 
№ 
по 
ред 

Имена и адрес на лицето Размер на ЕПП 
(в лв) 

1. Лезиха Исуф, Завет, Елин Пелин  50 
2 Едат Рашид, Завет, Оборище  40 
3 Милка Давидова, Завет, Тракия  20 
4 Таньо Славчев, Завет, Черни връх  20 
5 Фатме Исмаил, Завет, Люлин  20 
6 Айше Бекир, Завет, Стара планина  20 
7 Петко Георгиев, Завет, Стара планина  30 
8 Севда Йосифова, Завет, Тракия № 50 
9 Кемал Ахмед, Завет, Вихрен  20 
10 Али Салиев, Завет, Цар Симеон  50 
11 Незие  Адил, Брестовене, Н.Й.Вапцаров  70 
12 Селиме Асан, Прелез, Мусала  20 
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13 Фатме Хюсеин, Прелез, Еделвайс  30 
14 Анка Иванова, Брестовене, Дон  20 
15 Назиф Сансаров, Брестовене, Бели Лом  50 
16 Зюлфие Хасанова, Веселец, Хр.Ботев  50 
17 Емин Шабан, Брестовене, Ив. Вазов  50 
18 Али  Алиосман, Прелез, Шейново  50 
19 Гюлджихан Хамидова, Завет, Калето  20 
20 Иван Колев, Брестовене, Хан Кубрат  30 
21 Кирил Боянов, Завет, Калето  50 
22 Зайде Феим, Острово, Лудогорие  80 
23 Айше Алиева, Брестонене, Ген. Скобелев  20 
24 Айшегюл Курт, Прелез, Байкал  50 
25 Осман Келсали, Острово, Искър  50 
26 Хасан Хюсеинов, Брестонене, Хр.Ботев  100 
27 Ферия Дауд, Брестонене, В.Левски  100 
28 Кадир Кадир, Завет, Вихрен  20 
29 Сабрие Мехмед, Завет, Росица  50 
30 Афизе  Каракашева, Брестовене, Васил Левски  80 
31 Айше  Али, Брестовене, Хаджи Димитър  100 
32 Акиф Али, Завет, Люлин  40 
33 Тезджан  Карабаш, Острово, Хан Кубрат 150 
34 Назмие Сюлейман, Завет, Искър  20 
35 Джеврие Зекерие, Завет, Вихрен  30 
36 Хаджер  Хасан, Завет, Хр.Ботев  20 
37 Султана Илиева, Завет, Люлин  20 

 
Всичко  раздадени средства: 1690.00 лева  

         
         2. Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 
122 “Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение на 
Общинския съвет/ . 
         3. Настоящето решение да  се изпрати 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  №  41  от  22.04.2019  година 
 
 

ПО  ДЕВЕТА  ТОЧКА 
       Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на 
техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект 
„Трасе на кабел 20 kV до нов трафопост тип БКТП 630 kVА 20/0,4 kV, разположен в 
УПИ ХХ за „Производствени и складови дейности” от кв. 42 по плана на с. Острово, 
община Завет“. 
                                                                                              Докл.: арх.Д.Татар–Зам.-кмет  
       Общинският съвет гр.Завет  с  16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства - 1(един)  от проведеното  гласуване  прие           

                                                             
РЕШЕНИЕ  № 449 

                      
       С Решение № 425 по Протокол №38 от 31.01.2019 г. на Общинския съвет гр. Завет, на 
основание чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е разрешено да 
се изработи проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на 
техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект „Трасе на 
кабел 20 kV до нов трафопост тип БКТП 630 kVА 20/0,4 kV, разположен в УПИ ХХ за 
„Производствени и складови дейности” от кв. 42 по плана на с. Острово, община Завет“. 
      С горецитираното решение на Общинския съвет гр. Завет е дадено предварително 
съгласие за преминаване на кабелното трасе през имоти публична общинска собственост с 
№№ 000358, 109056  с НТП „Полски път“. 
     На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), 
изработеният проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план е съобщен на 
заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в "Държавен вестник", брой 21 от 12 
март 2019 г.. 
     Изработеният проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементи на 
техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект „Трасе на 
кабел 20 kV до нов трафопост тип БКТП 630 kVА 20/0,4 kV, разположен в УПИ ХХ за 
„Производствени и складови дейности” от кв. 42 по плана на с. Острово, община Завет“ е 
приет от Общинския експертен съвет по устройство на територията – Завет с протоколно 
решение №1 по Протокол №1 от 14.03.2019 г.  
     Проектът за Подробен устройствен план - Парцеларен план е съгласуван със становище 
с Изх. №И-637/11.03.2019 г. на РИОСВ – Русе. 

 
     Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 129, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общинският  съвет-Завет  
 

                                                         РЕШИ:    
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1. Одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементи на 
техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект „Трасе на 
кабел 20 kV до нов трафопост тип БКТП 630 kVА 20/0,4 kV, разположен в УПИ ХХ за 
„Производствени и складови дейности” от кв. 42 по плана на с. Острово, община Завет“, с 
обща дължина на кабелното трасе 216 м., преминаващо през ПИ № 010820 с НТП „Нива“ – 
собственост на Айдън Сюлейман Велиев, имоти публична общинска собственост №№ 
000358, 109056 с НТП „Полски път“, УПИ ХХІ за „Производствени и складови дейности” - 
собственост на „АГРО Инфра“ ЕООД и УПИ ХХ за „Производствени и складови дейности” 
- собственост на „АГРОСЕМ“ ООД, съгласно ПУП – ПП и ПУП - Ел. схема. 

  
2. Възлага на  Кмета на Община Завет да организира изпращането на настоящото 

решение за обнародване в „Държавен вестник“ в 7-дневен срок. 
 
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

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

     На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-
дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Общинския съвет гр. Завет 
пред Административен съд-Разград. 
 
 
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  №  41  от  22.04.2019  година 
 

ПО  ДЕСЕТА  ТОЧКА 
      Определяне на допълнително възнаграждение  за  постигнати резултати. на       

кметовете на кметства 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  гласуване  прие           

                                                             
 

РЕШЕНИЕ  № 450 
 
Във връзка с извършената оценка  на изпълнението за постигнати резултати на 

служителите в общинска администрация Завет  за периода  І - ІІІ  месец на 2019 година и 
реализираната икономия на финансовите средства,  заложени във фонд „Работна заплата” 
за  дейност  122 „Изпълнителни и законодателни органи”, и на основание чл. 4, ал. 5 от 
ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и дейности,  
икономията на средства за заплати може да се използва текущо само за изплащане  на 
допълнителни възнаграждения за постигнати резултати  в съответствие  с действащата 
нормативна уредба и вътрешните правила за работната заплата.  

В съответствие с чл.27 от Вътрешните правила за заплатите в Общинската 
администрация Завет: „Общинският съвет може да определя с решение допълнителни 
възнаграждения за постигнати резултати, както следва: 

1. на кметовете на кметства – по предложение на кмета на общината; 
2. на кмета на общината – по предложение на Общинския съвет или на неговия 

председател.» 
            
            Предвид гореизложеното и  на основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА  във връзка  
чл. 4, ал. 5  от  ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и 
дейности, Общинският  съвет-Завет  

                                                          

                                                       РЕШИ:    
 
1. Определя еднократно допълнително възнаграждение  в размер на 50 % от 

основната заплата  на  кметовете   на    кметства  с.  Брестовене,  с.Острово,   с.Веселец, с. 
Прелез, с. Сушево, с. Иван Шишманово за  постигнати добри резултати в изпълнение на 
целите на администрацията при оптимално използване на ресурсите, за сметка на 
реализираната икономия по фонд „Работна заплата” за  дейност  122 „Изпълнителни и 
законодателни органи”.   

2. Възлага на кмета на Община Завет  със своя  заповед да разпореди 
начисляването и изплащането на допълнителното  възнаграждение. 
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      3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на 
решението.  

      Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване 
в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс. 
            4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 
 
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  №  41  от  22.04.2019  година 
 
 

ПО  ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
  Определяне на допълнително възнаграждение  за  постигнати резултати  на 

Кмета на Община Завет.  
                                                                                       Докл.: Е. Исмаил- Председател ОбС 

 
         Общинският съвет гр.Завет  с  14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима) от проведеното  гласуване  прие           

                                                             
РЕШЕНИЕ  № 451 

 
        Във връзка с извършената оценка  на изпълнението за постигнати резултати на 
служителите в общинска администрация Завет  за периода І-ІІІ месец на 2019 година и 
реализираната икономия на финансовите средства,  заложени във фонд „Работна заплата” 
за  дейност  122 „Изпълнителни и законодателни органи”, и на основание чл.4, ал.5 от 
ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и дейности,  
икономията на средства за заплати може да се използва текущо само за изплащане  на 
допълнителни възнаграждения за постигнати резултати  в съответствие  с действащата 
нормативна уредба и вътрешните правила за работната заплата. 

В съответствие  с чл.27 от  Вътрешните правила за заплатите в Общинската 
администрация  Завет : „Общинският съвет може да определя с решение допълнителни 
възнаграждения за постигнати резултати, както следва: 

1. на кметовете на кметства – по предложение на кмета на общината; 
2. на кмета на общината – по предложение на Общинския съвет или на неговия 

председател.» 
Предвид гореизложеното и  на основание чл. 21, ал.1, т. 23  от ЗМСМА във връзка  

чл. 4, ал. 5  от  ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и 
дейности, Общинският  съвет-Завет  

 

                                                         РЕШИ:    
 
1. Определя еднократно допълнително възнаграждение за  постигнати добри 

резултати в изпълнение на целите на администрацията при оптимално използване на 
ресурсите, на Кмета на община Завет в размер на 50 % от основната заплата,  за сметка на 
реализираната икономия  по фонд „Работна заплата” на  дейност  122 „Изпълнителни и 
законодателни органи”. 
            2. Възлага на кмета на Община Завет  със своя  заповед да разпореди 
начисляването и изплащането на допълнителното  възнаграждение. 

      3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на 
решението.  

      Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване 
в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс. 
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            4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 
 
 
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  №  41  от  22.04.2019  година 
 
 

ПО  ДВАНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
        Вземане на решение за издаване на Запис на заповед по Административен договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ с  № BG05M9ОP001-2.018 -0043-С01/12.03.2019 г. и 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”  с  № 
BG05M9OP001-2.018-0043-2014BG05M2OP001-C01/12.03.2019 г. по процедура 
BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 
интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 1 за 
проект: "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на 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           

                                                             
РЕШЕНИЕ  № 452 

 
С писмо от  Ръководителя на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 Изпълнителна агенция Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“  Община Завет получи покана за разработване на пълно проектно 
предложение по процедура BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на 
уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 
1, която се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване“. 

Със свое  Решение № 344 по Протокол № 30 от 23.05.2018 година Общинският 
съвет гр. Завет даде съгласие Община Завет да кандидатства пред Управляващия орган на  
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“, с интегрирано проектно предложение "Нови 
възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на община Завет“, за финансиране 
по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими 
групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 1, в 
качеството й на Кандидат по процедурата. 

В изпълнение на горепосоченото решение Община Завет на 31.05.2018г. 
кандидатства с интегрирано проектно предложение с наименование "Нови възможности и 
нови хоризонти за уязвимите граждани на община Завет“. Проектът бе одобрен във връзка 
с което на 12.03.2019 год. между Министерството на труда и социалната политика, 
управляващ орган на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и    
управляващ орган на Изпълнителна агенция „ Оперативна програма „Наука и образование 
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за интелигентен растеж“ и Община Завет е подписан Административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  с регистрационен № BG05M9ОP001-
2.018 -0043-С01/12.03.2019 г. по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
и с регистрационен № BG05M9OP001-2.018-0043-2014BG05M2OP001-C01/12.03.2019 г.  
по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” по процедура 
BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 
интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 1, проект: "Нови 
възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на община Завет" на обща 
стойност 579 561,09 лв. (Петстотин седемдесет и девет хиляди петстотин шестдесет 
и един лева и 0,09 стотинки) и срок на изпълнение 22 месеца. 

Съгласно т. 3.8.1 от общите условия на Административния договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № BG05M9ОP001-2.018 -0043-
С01/12.03.2019 г. по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и с 
регистрационен № BG05M9OP001-2.018-0043-2014BG05M2OP001-C01/12.03.2019 
г. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, необходимо 
условие за получаване на авансовото плащане: в размер до 20%  от сумата 318 324,63 или 
до  63 664,93 лв.  ( Шестдесет и три хиляди шестстотин шестдесет и четири лева и 
0,93ст) по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и в размер до 20%  от 
сумата 261 236,46 лв.или до  52 247,29 лв. (Петдесет и две хиляди двеста четиридесет и 
седем лева и 0,29 ст.), е издаването в полза на съответния  Управляващия орган на Запис 
на заповед от Община Завет, обезпечаващ пълния размер на авансовото плащане по 
проекта, придружен от Решение на Общински съвет, с което се разрешава поемането на 
задълженията, посочени в Записите  на заповед.  

Правната терминология е, както следва: 
Записът на заповед е ценна книга, писмено обещание за безусловно плащане. 

Записът на заповед е форма за писмено, доброволно и предварително уреждане на 
финансови отношения между лица. 

Записът на заповед е уреден в гл. 31 от Търговския закон. Легална дефиниция 
липсва. В практиката е прието под Запис на заповед да се разбира безусловно писмено 
обещание на едно лице-издател (платец) да плати на друго лице - поемател фиксирана 
сума пари на определен падеж или на негова заповед. Разпоредбите за Запис на заповед се 
съдържат в чл. 535-538 от Търговския закон, а при липса на такива, се прилагат тези за 
менителницата, доколкото са съвместими с естеството им. 

Лицата, обвързани със записа на заповед, са: 
издател – лицето, издател на заповедта, което същевременно е и платец по нея; 
поемател – лицето-кредитор, на което следва да се плати. 

Предвид  гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23, и ал. 2, чл. 27, 
ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), 
във връзка с изпълнение на изискванията т. 3.8.1 на Административния договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  с регистрационен № BG05M9ОP001-
2.018 -0043-С01/12.03.2019 г. по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
и с регистрационен № BG05M9OP001-2.018-0043-2014BG05M2OP001-C01/12.03.2019 
г. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”  за проект "Нови 
възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на община Завет“, сключен  между 
Министерството на труда и социалната политика, управляващ орган на  Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ и    управляващ орган на Изпълнителна 
агенция  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и община 
завет  и във връзка с предложение от Ахтер Велиев – Кмет на Община Завет,   
Общинският  съвет  гр. Завет  
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                                                       РЕШИ: 

 
 

1.Дава съгласие Община Завет като бенефициент по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020  и  Изпълнителна агенция Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 2: 
Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване,  процедура  
BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 
Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 1, проект "Нови 
възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на община Завет“,  
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по: 

1.1. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“Договор с 
регистрационен № BG05M9ОP001-2.018 -0043-С01/12.03.2019 г.   да издаде ЗАПИС НА 
ЗАПОВЕД  без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки 
от какъвто и да е било характер, по административен договор № BG05M9OP001-2.018--
0043-С01/12.03.2019 г. в размер на 63 664,93 лв.  ( Шестдесет и три хиляди шестстотин 
шестдесет и четири лева и 0,93ст) в полза на Министерството на труда и социалната 
политика - Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020, за обезпечаване на авансово плащане по Административния договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05M9ОP001-
2.018-043 "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на община Завет“, 
представляващи 20% от стойността на предоставената от Управляващия орган 
безвъзмездна финансова помощ; 

1.2.Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” Договор с 
регистрационен № BG05M9OP001-2.018-0043-2014BG05M2OP001-C01/12.03.2019 г.  да 
издаде ЗАПИС НА ЗАПОВЕД без протест и без разноски, без никакви възражения и без 
такси и удръжки от какъвто и да е било характер, в размер на 52 247,29 лева (Петдесет 
и две хиляди двеста четиридесет и седем лева и 0,29 ст.) в полза на Изпълнителна 
агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА 
ОПНОИР), определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, за обезпечаване на авансово плащане 
по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект 
BG05M9ОP001-2.018-043 "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на 
община Завет“, представляващи 20% от стойността на предоставената от Управляващия 
орган безвъзмездна финансова помощ. 

 
 2.ОПРАВОМОЩАВА  Кмета на ОБЩИНА ЗАВЕТ – Ахтер Сюлейманов Велиев,  

да подпише от името на Община Завет гореописания в т. 1.1 и 1.2. Запис на заповед, като 
за целта извършва всички необходими фактически и правни действия съгласно 
изискванията на Министерството на труда и социалната политика, като управляващ орган 
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Изпълнителна 
агенция Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  като 
управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
за проект: "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на община Завет“. 

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

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 
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Приложение: 
1. Образец на Запис на заповед по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ ; 
2. Образец на Запис на заповед по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж”. 
 
 
 
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  №  41  от  22.04.2019  година 
 

ПО  ТРИНАДЕСЕТА   ТОЧКА 
        Предложение за предоставяне под наем на  маломерни имоти – частна 
общинска собственост за срок от една стопанска година, находящи се в землищата 
на Община Завет. 
                                                                                         Докл.: арх.Д.Татар–Зам.-кмет                       
 
       Общинският съвет гр.Завет  с  14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима) от проведеното  поименно гласуване  
прие           

                                                             
РЕШЕНИЕ  № 453 

 
        Съгласно чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 
Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя маломерни имоти от 
общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг 
или конкурс. Маломерни имоти по смисъла закона са поземлени имоти с площ до 10 дка. 
Към настоящия момент общината разполага с  маломерни имоти, подробно описани в 
приложение № 1 към предложението, които не са определени  и не са дадени под наем, а 
предоставянето под  наем на тези имоти ще донесе допълнителни финансови приходи  на 
общината и ще допринесе  за  поддържането им в добро земеделско и екологично 
състояние от една страна, а от друга страна ще удовлетвори нуждите от земеделска земя 
на жители на общината. 
           Имотите  са включени в  Годишната програма  за  управление на общинската  
собственост на Община Завет, приета с Решение №  403 по Протокол № 38 от 31.01.2019 
година.  
          В решението си Общинският съвет следва да определи и цената на отдаването под 
наем, като към настоящия момент размерът  на средното годишно рентно плащане за  
землищата в област Разград за стопанската  2018 – 2019 година, определен  въз основа на 
данни, предоставени от общинските служби по земеделие, за средната стойност на 
рентните вноски, изчислена на база повече от половината договори, вписани в 
съответната служба по вписванията и регистрирани в съответната общинската служба по 
земеделие е както следва:  
 
Таблица 1 

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

N Община Землище ЕКАТТЕ Ниви 
Трайни 

насаждения 
Пасища/мери Лозя Ливади 

1 Завет Брестовене 06481 46 34 7 41 6 

2 Завет Веселец 10714 38 34 7 40 6 

3 Завет Завет 30065 52 35 8 49 6 

4 Завет 
Иван 
Шишманово 

32192 44 33 7 48 6 
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5 Завет Острово 54417 41 34 9 41 6 

6 Завет Прелез 58147 55 34 7 50 6 

7 Завет Сушево 70384 47 21 7 34 6 
Източник: „Областна дирекция земеделие“ – гр. Разград 

 
      Като се има предвид данните от таблица №1, предлагам цената  за наем на имоти от 
ОПФ за 2019/2020 стопанска година да бъде както следва: 
1. Ниви – с. Брестовене – 46 лв., с. Веселец – 38 лв., гр. Завет – 52 лв., с. Иван 

Шишманово – 44 лв., с. Острово – 41 лв., с. Прелез – 55 лв., с. Сушево – 47 лв. 
2. Лозя – с. Брестовене – 41 лв., с. Веселец – 40 лв., гр. Завет – 49 лв., с. Иван Шишманово 

– 48 лв., с. Прелез – 50 лв., с. Сушево – 34 лв. 
3. Трайни насаждения /овощна градина/ – с. Брестовене – 34 лв. 

 
           Предвид гореизложеното  и а основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24а,  ал.7 от ЗСПЗЗ  
Общинският  съвет  гр. Завет                                                            

РЕШИ: 
 

1.Общинският  съвет гр. Завет определя 977,681 дка маломерни имоти – частна 
общинска собственост за отдаване под наем без  търг за срок от една стопанска година, 
описани в приложения списък на земеделските земи по землища, номера на имоти, 
местност и  площта на имотите – Приложение № 1. 
     2.  Определя цените за отдаване на земеделските земи от ОПФ както следва: 
            2.1. Ниви – с. Брестовене – 46 лв., с. Веселец – 38 лв., гр. Завет – 52 лв., с. Иван 
Шишманово – 44 лв., с. Острово – 41 лв., с. Прелез – 55 лв., с. Сушево – 47 лв.             
            2.2. Лозя – с. Брестовене – 41 лв., с. Веселец – 40 лв., гр. Завет – 49 лв., с. Иван 
Шишманово – 48 лв., с. Прелез – 50 лв., с. Сушево – 34 лв.    
            2.3. Трайни насаждения /овощна градина/ – с. Брестовене – 34 лв. 
           3. Упълномощава кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем на 
общинските имоти за срок от една стопанска година, след представяне на платежен 
документ за внесен наем.           
   4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 
 
 
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  №  41  от  22.04.2019  година 
 
          ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
          Актуализиране на бюджета, разчета за финансиране на капиталови разходи на 
община Завет за 2019 година. 
                                                                                        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           

                                                             
РЕШЕНИЕ  № 454 

 
Бюджетът на Община Завет за 2019 година е приет с Решение № 423 от Протокол 

№ 38 от 31.01.2019 г. от Общинския съвет на гр. Завет. Нужна е актуализация на бюджета 

в разходната му част и на разчета за финансиране на капиталовите разходи  на община 

Завет за 2019 година.  

Съгласно чл.88 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 
2019 г., министърът на финансите може да трансформира целевата субсидия за 
капиталови разходи по чл.50 от закона в трансфер за други целеви разходи на общината за 
извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на уличната мрежа. 
Промените се извършват в рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с 
централния бюджет, по предложение на кмета на общината въз основа на решение на 
общинския съвет.   

Средствата, които се предлагат за трансформиране от целевата субсидия за 
капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за 
извършване на неотложни текущи ремонти на уличната мрежа на територията на 
общината са в размер на 27 650 лева. 

Със средствата за текущ ремонт на общински пътища се предвижда да се 
ремонтира: RAZ3001/III-205, Исперих- Веселец/-Иван Шишманово-/III-205/. 
 

            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.2 от Закона за публичните финанси и  чл.37, ал.1 и ал.2 от 
Наредба № 10 за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за местните 
дейности за следващите три години за съставянето, приемането , изпълнението и 
отчитането на бюджета на община Завет,  Общинският  съвет  гр. Завет    

 
                                                         
                                                    РЕШИ: 

 
1. Актуализира бюджета на община Завет за 2019 г. съгласно Приложение № 1; 
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2. Актуализира разчета за финансиране на капиталовите разходи  на община Завет за 

2019 година съгласно Приложение № 2; 

 
3. Приема справка по чл. 88 от ЗДБРБ за 2019г. за трансформиране на средства от 

целевата субсидия за капиталови разходи по образец на Министерството на 

финансите – Приложение № 11; 

 
4. Възлага на кмета на общината да изпрати предложение до Министерството на 

финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови 

разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на 

неотложни текущи ремонти на общински пътища и на уличната мрежа. 

 

5. Задължава  Кмета на община Завет да разпредели одобрените средства по бюджета на 

Община Завет за 2019 година по функции, дейности и параграфи съгласно ЕБК 

(Единна бюджетна класификация). 

 

6. 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  №  41  от  22.04.2019  година 
 
          ПО  ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
          Предоставяне за управление и стопанисване на движимо имущество 
собственост на Община Завет, представляващо „Автовишка“ , модел „Ивеко турбо 
дейли 5912 В“ с рег. № РР 7392 АР, на Общинско предприятие „Воден 2009“ гр. Завет 
и промяна на структурата на предприятието. 
                                                                                             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           

                                                             
РЕШЕНИЕ  № 455 

 
 
        В деловодството на общинска администрация гр. Завет постъпи предложение  с 
входящ № УД-02-19-106/22.04.2019 г от изпълняващ функциите директор на ОП „Воден-
2009“ гр. Завет, съгласно Заповед № УД-02-501/22.12.2015 г. на кмета на  общината. 
       Предвид извършваната дейност „Чистота“ от ОП „Воден 2009“, предлагам автомобил 
марка Автовишка, модел „ Ивеко турбо дейли 5912 В“, с рег. № РР 7392 АР, собственост 
на Община Завет, с балансова стойност 2 105,74 лв. и отчетна стойност 2 500 лв., да се 
предостави на ОП „Воден 2009“ за стопанисване, ползване  и управление. 
       Във връзка с предоставянето на гореописаният актив на ОП „Воден 2009“ се налага и 
осигуряване на персонал, което налага промяна на структурата на предприятието, предвид 
предоставянето на техниката. 
       С Решение № 160 взето по Протокол № 21 от 29.04.2009 г. на Общинския съвет – 
Завет е създадено Общинско предприятие „Воден 2009“. В приложение №2 по т. 3 от 
решението са описани общинските активи, предоставени за управление и стопанисване на 
ОП „Воден 2009“. С предоставяне на автомобил марка Автовишка, модел „ Ивеко турбо 
дейли 5912 В“, с рег. № РР 7392 АР, на ОП „Воден 2009“, активите се увеличават, поради 
което следва да бъде допълнено Приложение № 2 по т. 3 от Решение № 160 взето по 
Протокол № 21 от 29.04.2009 г. на Общинския съвет – Завет. 
      С Решение № 145 по Протокол № 14 от 16.12.2016 г. на Общинския съвет – Завет е 
изменена т.2 на Решение № 160 взето по Протокол № 21 от 29.04.2009 г. на Общинския 
съвет – Завет – структурата на Общинско предприятие „Воден 2009“ гр. Завет. 
 
       Предвид изложеното 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. 12, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост и чл. 9, ал.1 от  Правилника за дейността на Общинско 
предприятие „Воден 2009” гр. Завет, Общинският  съвет  гр. Завет    

                                                         
РЕШИ: 



 

 
 

28

 
    1. Общинският съвет – Завет дава съгласие за предоставяне на ОП „Воден 2009“ 

дълготрайни материални активи за стопанисване и управление, както следва: 
 

№ 

по 

ред 

Наименование Мярка Количество Ед. цена в лв.  Отчетна 

стойност в 

лв. 

1. Автовишка, модел „Ивеко 

турбо дейли 5912 В“, рег. 

№ РР 7392 АР 

бр. 1 2 500 лв. 2 500 лв. 

Всичко 2 500 лв.   

 

         2. Възлага на Кмета на Община Завет да организира приемането и предаването на 
актива и вписването на новонастъпилите обстоятелства в счетоводните регистри на 
Община Завет и общинското предприятие. 
         3. Общинският съвет – Завет определя структурата  на ОП „Воден 2009“, както 
следва: 
 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ВОДЕН-2009“ ГР. ЗАВЕТ В 
СИЛА ОТ 01.05.2019 Г. 

Длъжностни наименования Щатна численост 
Директор 1 
Старши счетоводител 1 
Шофьори 4 
Сметосъбирачи 5 
Работник озеленяване 8 
Изпълнител 1 
Всичко: 20 
 
         4. Възлага на Кмета на Община Завет да утвърди щатното разписание на ОП „Воден-
2009“ гр. Завет, съобразно т. 3 от настоящото решение. 
         5. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.                           
         6. 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 
 
 
 
 
 


