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

Протокол  № 44 от 29.08.2019 година 
 

ПО  ПЪРВА ТОЧКА 
        Предложение за включване на ДГ“Слънчо“ гр.Завет в списъка на средищните 
детски  градини и училища. 
                                                                                         Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
                                                                               

        Общинският съвет гр. Завет с  с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 4 (четирима) прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 484 

 
По смисъла на чл. 53, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование средищно училище е държавно или общинско училище, в което се обучават 
ученици от населени места на територията на общината или на съседни община, в които 
няма училище. 

С Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за 
включване в Списъка на средищните детски градини и училища се детайлизират 
условията и сроковете за това включване. Списъкът на средищните училища се 
актуализира ежегодно по мотивирано предложение от кмета на общината в срок до 10 
септември на текущата година, след решение на общинския съвет.  

Съгласно чл.2 от ПМС № 128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване 
в Списъка на средищните детски градини и училища за средищно училище се определя 
училище,  в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от 
други населени места, в които няма училище и за които това е училището, осъществяващо 
обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по 
асфалтирана пътна мрежа. 

На територията на община Завет на горепосочените условия отговаря: 
- ДГ „Слънчо“- гр.Завет.  
По данни, предоставени от директора на детската градина прогнозният брой 

пътуващи ученици е 9, а на 5 и 6 годишните деца – 5деца. Всички те пътуват от село 
Прелез до град Завет.  

В детската градина е създадена целодневна организация на учебния процес и е 
осигурено всичко необходимо за пълноценното обучение и и възпитание на пътуващите 
деца. 

За пътуващите деца се осигурява безплатен транспорт.  
      Предвид гореизложеното и на  основание чл. 21,  ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 

от ЗУПО и чл. 3, ал.1 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на 
критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища,  Общинският 
съвет гр.  Завет  

 
                                                          РЕШИ:    
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1. Общинският съвет гр. Завет предлага на Министъра на образованието и науката 
да бъде включена  в Списъка на средищните детски градини и училища  ДГ 
„Слънчо“- гр.Завет; 
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр. 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  № 44  от  29.08.2019  година 
 
 

 ПО ВТОРА ТОЧКА 
        Определяне на средна месечна посещаемост в Детски градини на територията 
на община Завет за учебната 2019-2020 година. 
                                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община    
 

  Общинският съвет гр.Завет с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 4 (четирима)  прие следното 
  

РЕШЕНИЕ  № 485 
      

 Съгласно разпоредбите на  чл. 2, ал.  6  от Наредба № 7 /29.12.2000г. за определяне 
броя на паралелките и групите и броя на учениците, и на децата в паралелките   и в 
групите на училищата, ДГ, и обслужващите звена / изм. ДВ. бр.17 от 28 февруари 
2012г./на МОН, и чл. 56 ал.1,2 от Наредба за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 
05.10.2017 година. 

 Общинският съвет е органът, който определя месечната посещаемост в детските 
заведения на територията на общината. 
      Финансови и други средства: 
       Приемането на горепосоченото Решение няма да е свързано с изразходване на 
допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с допълнителни 
човешки ресурси. 
        Очаквани резултати:  
 След приемане на Решението за „Определяне на средна месечна посещаемост в 
Детски градини на територията на община Завет за учебната 2019-2020 година.” ще 
настъпи синхронизиране на дейността на Детските градини с Наредба № 7 /29.12.2000г. 
за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците, и на децата в 
паралелките   и в групите на училищата, ДГ, и обслужващите звена / изм. ДВ. бр.17 от 
28 февруари 2012г./на МОН. 

        Предвид гореизложеното и на основание  чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, 
т.3 от ЗМСМА и на основание чл. чл. 2, ал.6  от Наредба № 7 /29.12.2000г. за определяне 
броя на паралелките и групите и броя на учениците, и на децата в паралелките   и в 
групите на училищата, ДГ, и обслужващите звена / изм. ДВ. бр.17 от 28 февруари 
2012г./на МОН, и чл. 56, ал.1,2 от Наредба за финансирането на институциите в системата 
на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 
година, Общинският съвет гр. Завет   

 

                                                      РЕШИ:    
 
     1.Общинският съвет определя средна месечна посещаемост както следва: 
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1.1. За целодневни детски градини с до две групи – 12 деца за учебната 2019 / 
2020г. 
1.2.За целодневни детски градини с повече от две групи – 14 деца за учебната 
2019 / 2020г. 

            2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр. 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  № 44 от 29.08.2019 година 

 
 

           ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 
               Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Завет за учебната 
2019/2020 година. 

                                                                                      Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
                                                                                  

         Общинският съвет гр.Завет 11(единадесет) гласа „За”, „Против”– 1(един), 
„Въздържали се”– 1(един), отсъстват – 4 (четирима) от проведеното  гласуване  прие  
           

РЕШЕНИЕ  № 486 
 

        С Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 година се уреждат 
условията и редът за определяне на броя на групите и паралелките, броя на учениците в 
паралелките на училищата, децата в групите на детските градини, учениците в 
полуинтернатните групи и в общежитията, децата и учениците в логопедичните кабинети, 
кабинетите за зрително подпомагане и кабинетите за рехабилитация на слуха и говора. 

Всички директори на учебни заведения, които предвиждат да сформират слети и 
маломерни паралелки през учебната 2018 и 2019 година са входирали своите искания в 
общинската администрация./ Приложение №1/ 

Директорът на ДГ“Осми Март“ е входирал искане уповавайки се на  чл. 59, от 
Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 
училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 година, което гласи  „При 
недостатъчен брой деца за формиране на група в общинска детска градина с решение на 
общинския съвет в населено място може да се формира само една група в детска градина с 
минимум 6 деца, когато групата е единствена за населеното място.“./Приложение №2/ 

По предложения на директорите на училища,  Общинска администрация е 
изготвила справка (Приложение № 1) за броя на маломерните и слети паралелки и броя на 
учениците в тях за учебната 2019/2020 година в училищата на територията на община 
Завет. 
 Съгласно чл. 68, ал.1, т.3 и ал.2 от Наредба за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 
05.10.2017 година,  изключения от минималния брой на ученици в паралелките се 
допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства 
за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за 
съответната дейност. 
Финансови и други средства:  
 Размерът на допълнителните средства се определя, като разликата между 
норматива за минимален брой съгласно Приложение № 1 (I-IV - 16 ученика; V-VII - 18 
ученика и VIII-XII - 18) и действителния брой на учениците в паралелка се умножи по 
съответния единен разходен стандарт, съгласно чл. 68, ал. 6 от ЗПУО. 
          Задължение на първостепенния разпоредител е да дофинансира 
общообразователните училища, в които общият брой на учениците в паралелките е до 80 
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ученика. Когато общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава 
определения в допълнителни средства извън определените по стандарти се осигуряват по 
преценка на финансиращия орган, ако това е необходимо. . 
 
Цели:  
         Осигуряването на равен достъп на всички до образователните услуги в система на 
народната просвета е най- приоритетната цел на общинската администрация. 
 
Очаквани резултати:   
        С утвърждаването на съществуването на  маломерни и слети паралелки в училищата 
на учениците от малките населени места, ще се осигури възможността да посещават 
местните училища, което ще гарантира безопасността им, спокойствието на родителите 
им.  
 След анализ на информацията, постъпила от директорите на училищата и детска 
градина в община Завет и в съответствие с действащите нормативни документи в 
системата  и  на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 59 и чл. 68, ал.1, 
т.3, ал.2, ал. 6 и ал. 8 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 година, и 
чл. 124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет гр. Завет  
 

РЕШИ: 

 1. Утвърждава маломерни и слети паралелки в училищата в община Завет, съгласно    
Приложение № 1. 
 2. За маломерните и слети паралелки в училищата в гр. Завет и населените места в 
общината, в които общият брой на учениците надвишава 80, дофинансиране е за сметка 
на бюджета на съответното учебно заведение. 
 3.  Дофинансира маломерните и слети паралелки от населените места в община Завет, 
отговарящи на условията, съгласно чл. 68, ал.4, т.1-3 от Наредба за финансирането на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС 
№ 219 от 05.10.2017 година, а именно: ОУ „Васил Левски“-с.Сушево (41 ученика за 
дофинансиране), ОУ”Хр.Ботев”-с.Веселец (27  ученика за дофинансиране), 
ОУ”Хр.Ботев”-с.Острово( 17 ученика за дофинансиране),  ПГЗ „К.Тимирязев“-
гр.Завет (2 ученика за дофинансиране) в които общия брой на учениците в паралелките е 
до 80 ученика. 
 4. Разрешава съществуването на група с 9 /девет/ деца в ДГ“Осми Март“с.Сушево. 
 5. 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  № 44 от 29.08.2019 година 
 

      ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
    Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане 

с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2019 г. 
                                                                                           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  № 487 
 

Съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал.1 от Наредба № 2 на 
ОбС – гр. Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с 
Решения № 403 по Протокол № 38 от 31.01.2019 г. и № 462 по Протокол № 42 от 
18.06.2019 г.Общинския съвет - гр. Завет прие Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2019 г.  

 Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяваща гъвкавост 
при нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от 
конкретни условия и влезли в сила промени в нормативната уредба, в това число при 
необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. 
           От страна на гражданите има заявени интереси за закупуване и наемане на 
недвижими имоти собственост на община Завет, въпросните имоти не са включени в 
годишната програма, затова е необходимо неговото актуализиране. 

Предвид на това предлагам да се направят следните изменения и допълнения в 
годишната програма за 2019 г.: 

В буква „Б. Имоти, които община Завет има намерение да продаде” от Раздел ІІІ. 
„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне 
под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските 
дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, 
дарения“ се добавят 4 нови точки от т.23 до т.26, както следва: 

 
№ 
по 
ред 

                 Описание на имота: 

23. 
Идеална част от дворно място с площ 126/1129 кв.м., находящ се в с. 
Брестовене, ул. „Бистрица“ № 9 

    24. Идеална част от дворно място с площ 130/685 кв.м., находящ се в с. 
Брестовене, ул. „Бистрица“ № 7 

    25. Дворно място с площ 1260 кв.м., находящ се в гр. Завет, ул. „Байкал“ № 16 

    26. 
Идеална част от дворно място с площ 18/1783 кв.м., находящ се в с. Иван 
Шишманово, ул. „Ален мак“ № 10 

 
           В буква „Е. Имоти, които общината има намерение да придобие в собственост” 
от Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
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предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 
търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне 
на концесия, дарения“ се добавя  нова точка  т.2, както следва: 

 
№ 
по 
ред 

                 Описание на имота: 

2. 
Идеална част от дворно място с площ 63 кв.м., находящ се в с. Иван 
Шишманово, ул. „Ален мак“ № 10 

 
На основание чл. 8 от Наредба № 2 на ОбС-Завет за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 26, ал. 2 от Закона за 
нормативните актове - настоящото предложение за изменение и допълнение на 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 
при Община Завет за 2019 г., както и промените в нея са обявени на населението на 
Община Завет чрез публикуване на интернет страницата на Община Завет, Секция 
„Проекти на нормативни документи” на 15.07.2019 г., към настоящия момент 
предложения по нея не са направени.  
           Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 12 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската 
собственост и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 2 на ОбС – Завет за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, Общинския съвет – Завет   

 
РЕШИ: 

 
        1. Изменя и допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост при община Завет за 2019 г., както следва: 
       1.1. В буква „Б. Имоти, които община Завет има намерение да продаде” от Раздел 
ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 
търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне 
на концесия, дарения“ се добавят 4 нови точки от т.23 до т.26, както следва: 

 
№ 
по 
ред 

                 Описание на имота: 

23. 
Идеална част от дворно място с площ 126/1129 кв.м., находящ се в с. 
Брестовене, ул. „Бистрица“ № 9 

    24. Идеална част от дворно място с площ 130/685 кв.м., находящ се в с. 
Брестовене, ул. „Бистрица“ № 7 

    25. Дворно място с площ 1260 кв.м., находящ се в гр. Завет, ул. „Байкал“ № 16 

    26. 
Идеална част от дворно място с площ 18/1783 кв.м., находящ се в с. Иван 
Шишманово, ул. „Ален мак“ № 10 

 
        1.2. В буква „Е. Имоти, които общината има намерение да придобие в 
собственост” от Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да 
предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в 
капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за 
предоставяне на концесия, дарения“ се добавя  нова точка  т.2, както следва: 
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№ 
по 
ред 

                 Описание на имота: 

2. 
Идеална част от дворно място с площ 63 кв.м., находящ се в с. Иван 
Шишманово, ул. „Ален мак“ № 10 

 
       2. Изменението и допълнението на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година да се публикува на 
интернет страницата на община Завет след влизане в сила на настоящото решение. 

    3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и Областния 
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
    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  № 44 от 29.08.2019 година 
 

 ПО  ПЕТА  ТОЧКА 
           Отмяна на Решение № 143 по Протокол № 14 от 16.12.2016 г. на Общински съвет  
гр. Завет.           

                                                                                 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  
 
         Общинският съвет гр.Завет 13 (тринадесет) гласа  „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 1(един), отсъстват - 3(трима)   прие следното 
           

РЕШЕНИЕ  № 488 
 

         През 2015 г. Община Завет започна процедура за откриване на нов филиал за 
спешна медицинска помощ в гр. Завет и включването му в проекта за модернизация на 
системата за спешна медицинска помощ по „Региони в растеж“ 2014 – 2020. В 
изпълнение на своите ангажименти Общинският съвет – гр. Завет прие Решение № 143 
по Протокол № 14 от 16.12.2016 г. за безвъзмездно прехвърляне на правото на 
собственост на Министерство на здравеопазването на поземлен имот – частна 
общинска собственост на община Завет, находящ се в гр. Завет, ул. „Цар Симеон“ № 
11А, с площ 1000 кв.м. за изграждане на нов филиал за спешна медицинска помощ в гр. 
Завет. 
         От страна на председателя на Общинския съвет – гр. Завет, чрез Изпълнителния 
директор на НСОРБ е изпратено писмено запитване към Министъра на 
здравеопазването за възможността за  откриване на нов филиал за спешна медицинска 
помощ в гр. Завет. В получения писмен отговор от министъра става ясно, че към 
настоящия момент откриване на нов филиал за спешна медицинска помощ в гр. Завет 
не стои на дневен ред, като в своя отговор министърът е посочил следните мотиви: 
        1. С Решение на МС № 789/28.11.2014 г., е приета Концепция за развитие на 
Спешната медицинска помощ в Република България до 2020 г. В нея е утвърдена 
структурата на центровете за спешна медицинска помощ (с техните филиали) и 
спешните отделения в болниците за цялата територия на страната и тя се явява 
основополагащ документ при подготовката на проектното предложение на 
Министерство на здравеопазването за кандидатстване за финансиране по Приоритетна 
ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на ОПРР 2014 – 2020 г. Заданието и обхвата 
на проекта за модернизация на системата за спешна медицинска помощ са изцяло 
съобразени с тази концепция; 
        2. Центърът за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - гр. Разград, в чийто район на 
обслужване попада и Община Завет, е създаден при съображение за възможност за 
оказване на навременна спешна медицинска помощ на населението на цялата област. 
Структурата му, разположението на филиалите по населени места и броят на 
мобилните медицински екипи са съобразени с инфраструктурата и комуникациите, 
броя на населението, с времето за достъп до всяко населено място. По този начин на 
организация, ЦСМП – гр. Разград функционира повече от 20 години, и е в състояние да 
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оказва навременна спешна медицинска помощ на населението в цялата област и не е 
необходимо разкриването на нов филиал; 
       3. Разкриването на нов филиал в гр. Завет е свързано с осигуряване на материална 
база, определен ресурс от медицински кадри и не на последно място – с осигуряването 
на финансов ресурс. 
       Предвид гореизложеното е ясно, че в близко бъдеще няма да се открива филиал за 
спешна медицинска помощ в гр. Завет, което от своя страна обезсмисля приетото на  
16.12.2016 г. от Общинския съвет – гр. Завет Решение № 143. С отмяна на Решението 
имотът може да се ползва за други нужди от страна на Община Завет в интерес на 
населението на гр. Завет.  
         Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, Общинския съвет – Завет 
 

РЕШИ: 
 

        1. Отменя Решение № 143 по Протокол № 14 от 16.12.2016 г. на Общинския съвет 
– гр. Завет. 

     2. 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  № 44 от 29.08.2019 година 
 

ПО  ШЕСТА  ТОЧКА 
          Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 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) прие следното 

                                                             
РЕШЕНИЕ  № 489 

 
Причини, които налагат изменението и допълнението на Наредба № 9 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Завет. 

            
            Правно основание: 

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

Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Завет е приета с Решение №132 по протокол № 18 от 
26.01.2009 г. Същата е изменена досега няколко пъти. Приета е на основание чл.9 от 
ЗМДТ и  урежда отношенията свързани с определянето и администрирането на местните 
такси и цените на услугите, предоставени на физически и юридически лица, реда и срока 
на тяхното събиране на територията на Община Завет. 

Към самата наредба има приложения, в които са описани услугите, които общината 
предлага, срокът за изпълнението им, както и таксата и/или цената, която гражданите 
следва да заплатят. Посочените услуги, в приложенията са определени в зависимост от 
действащите към момента на приемане на наредбата закони, като вследствие на 
изменението на последните, е необходимо да се изменят и предлаганите услуги от община 
Завет.  
          Община Завет е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0075-C01  по проект „Патронажна грижа в 
община Завет и община Цар Калоян”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020.  
          Основните дейности, които ще бъдат изпълнение за  реализиране на проекта са: 
предоставяне на почасови, мобилни, интегрирани, здравно-социални услуги за нуждите на 
лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в община Завет и община Цар Калоян. 
          Съгласно приложимото национално законодателство, компетентността на 
Общинския съвет охваща определянето на видовете  социални услуги на територията на 
съответната община, както и приемането на план за развитие на социалните услуги на 
общинско ниво. С приемането на Общинския план за развитие на социалните услуги в 
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община Завет за 2019 година бе включена  като нова, услугата  „патронажна грижа“. 
Общинският съвет е органа, които следва да вземе решение, кои услуги следва да се 
предоставят като услуги от общ икономически интерес. В компетенциите на Общинския 
съвет  попада и определянето на такса  за потребителите на патронажните грижи. 
Общинският съвет може да реши услугата „патронажна грижа“, финансирана  по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси услуги“, да се ползва от 
потребители без заплащане на  такса. 
          Съобразявайки се с възможностите на целевата група, която ще бъде включена в 
проекта, считаме, че не е необходимо заплащането на тази услуга. Разходите по нейното 
предоставяне  ще бъдат покрити от безвъзмездната финансова помощ  по проект 
„Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян”. 
          С Постановление № 172 от 11 юли 2019 година на Министерския съвет на РБ за 
изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване, приета с ПМС 
№ 246 от 2006 година, се създава чл. 5а, съгласно който: 
           „ал. 1 За административните услуги, които се предоставят  от административните 
органи и от лицата, които осъществяват публични функции, както и от организациите, 
които предоставят обществени услуги, могат да се разработват стандартизирани образци 
на заявления.“; 
           „ал.2. Общинските администрации при предоставянето на стандартизираните 
административни услуги прилагат процедурите по предоставянето им, които са вписани в 
Административни регистър, и използват  образците на заявления и протоколите за устно 
заявяване, съгласно приложение №5 и образците на издаваните документи, съгласно 
приложение № 6.“ 
            От изготвените образци, в Общинска администрация – Завет не е регламентирана 
като услуга, дейността, която се осъществява във връзка със Заявление за отразяване на 
промени в разписния списък към кадастрален план (Уникален идентификатор на 
административната услуга- 2120). 
             Това обстоятелство, също налага промяна в Наредба № 9 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет. 
           2. Цели,  които се поставят: 

Да се актуализира и прецизира Наредба № 9 на Общинския съвет гр. Завет за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Завет в съответствие с изискванията на  нормативната уредба 

3,Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 
Предложеният проект за  изменение и допълнение  на Наредба № 9 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Завет, не изисква финансови  средства. 

4. Очаквани резултати от приеманите изменения: 
Съответствие на Наредба № 9 на Общинския съвет гр. Завет за  определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет с 
действащата нормативна уредба.  

На основание чл. 26, ал. 2,  чл.37, ал. 3 и чл.39 от Закона за нормативните актове е 
публикуван проект за изменение и допълнение  на Наредба № 9  за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Завет на 
интернет страницата на Община Завет на 16.07.2019  година. Към настоящия момент няма 
постъпили предложения  по изготвения проект. 
Предлагам на вниманието на Общинския съвет  Наредба за изм. и доп. на Наредба № 9 
на Общинския съвет гр. Завет за  за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Завет.   
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 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 75, ал.4 от 
АПК, Общинският съвет гр. Завет  
 

РЕШИ: 
 

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет, 
приета с приета с Решение №132 по протокол № 18 от 26.01.2009 г., както следва: 

                                                              Наредба 
 за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията  
на Община Завет 

 приета  с Решение № 132 от Протокол № 18 от 26.01.2009 г.,изм. и доп. с Решение № 207 по Протокол № 
28/10.11.2009г., изм. и доп. с Решение № 226 по Протокол № 32/29.01.2010г., изм.и доп. с Решение №241 по 
Протокол № 34/23.04.2010г.,изм.и доп. с Решение № 272 по Протокол № 41/07.10.2010г.,изм.и доп. с 
Решение №298 по Протокол №44/31.01.2011г,изм.и доп. с Решение №25 по Протокол №05/20.02.2012г,изм.и 
доп. с Решение № 84 по Протокол № 12/29.10.12г.,изм.и доп. с Решение №94 по Протокол №14/27.11.2012 
г.,изм.и доп. с Решение №124 по Протокол № 17 от 28.03.2013 г.,изм.и доп. с Решение №313  по Протокол 
№ 44 от 09.04.2015 г, .,изм.и доп. с Решение №77  по Протокол № 07 от 18.04.2016 г.,изм. с  Решение 
№35/19.09.2016 г. на Административен съд Разград, изм. с  Решение №49/19.07.2017 г. на 
Административен съд Разград, , изм. с  Решение №50/21.07.2017 г. на Административен съд Разград,  
изм.и доп. с Решение №232  по Протокол № 21 от 18.08.2017 г., изм.и доп. с Решение №291  по Протокол 
№26/26.01.2018г. на ОбС – Завет, изм. с Решение № 3/18.01.2019 г. на Административен съд – Разград, 
изм. и доп. с Решение № 413/31.01.2019 г. на Общинския съвет гр. Завет) 
 

 
§ 1. В чл.27 създава нова ал. 5: 

      „ал.5. Ползвателите на услугата патронажна грижа по проект „Патронажна грижа в 

община Завет и община Цар Калоян” не заплащат такса.“ 

§ 2. В Приложение №5 към чл. 46, Услуги и цени на услуги, и права, предоставяни от 

Община Завет, в Раздел Х. Административно-технически услуги - устройство на 

територията, кадастър, контрол на строителството, създава нова т.42: 

      „т.42.  Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план, срок на 

изпълнение 7 дни, цена на услугата – 5 лева.“ 

Заключителна разпоредба 
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването и на интернет страницата на 
Община Завет.  
 
       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  № 44 от 29.08.2019 година 

 
 

ПО  СЕДМА  ТОЧКА 
         Възлагане на услугата „Патронажна грижа“ на Звено „Домашен социален 
патронаж“ гр. Завет, като Услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по проект 
№ BG05M9OP001-2.040-0075-C01 „Патронажна грижа в община Завет и община Цар 
Калоян” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 
Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 
г. 

                                                                                           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) прие следното 

                                                             
РЕШЕНИЕ  № 490 

 
В качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020, Главна дирекция „Европейски фондове, международни 
програми и проекти“ към Министерството на труда и социалната политика през месец 
януари 2019 г. стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ  BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания 
– Компонент 2“, Приоритетна ос № 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3 „Подобряване на достъпа до 
услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и 
социални услуги от общ интерес”, Специфична цел № 2 към Инстиционен приоритет № 3 
„Намаляване броя на възрастните и хората с увреждания, настанени в институции чрез 
предоставяне на социални и здравни услуги в общността, включително услуги за 
дългосрочна грижа“. 
         Съгласно Решение № 437, прието по Протокол № 40 от 11.03.2019 г. на  Общинския 
съвет гр. Завет, Община Завет в качеството си на допустим кандидат  в партньорство с 
Община Цар Калоян, подаде проектно предложение № BG05M9OP001-2.040-0075 
„Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян”. С Решение № РД 05-
136/23.05.2019 г. на ръководителя на Управляващия орган по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) 2014-2020, проектното предложение е 
одобрено.     
 

Съгласно сключения на 03.07.2019 г. между Министерството на труда и социалната 
политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и 
проекти“ и Община Завет, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, по процедура 
BG05M9OP001-2.0.40 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 
Компонент 2“, общината в качеството си на бенефициент възлага предоставянето на 
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услугата „Патронажна грижа“, която се определя като услуга от общ икономически 
интерес (УОИИ) при спазване на изискванията на Решение на Комисията от 20 декември 
2011 г. относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена 
услуга, предоставена на определени звена, натоварени с извършването на услуги от общ 
икономически интерес. Предвид това и с оглед Указанията за осигуряване на съответствие 
на проектите за патронажна грижа с приложимия режим по държавна помощ и за 
съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес и в 
съответствие с изискванията на цитираното по-горе Решение на Европейската Комисия от 
20 декември 2011 г., Общината следва да възложи предоставянето на услугата 
„Патронажна грижа“, на определена организация, натоварена с извършването на услугите, 
като задължението за изпълнение важи за срок от 12 месеца.  

 
Компетентността на Общинския съвет, съгласно приложимото национално 

законодателство, обхваща определянето на видовете социални услуги на територията на 
общината, както и план за развитие на социалните услуги на общинско равнище, с оглед 
на което съгласно Указанията за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по 
държавна помощ и за  съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ 
икономически интерес Процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания – Компонент 2”, Общинският съвет е органа, който следва да 
„възложи" изпълнението на УОИИ , чрез кмета на общината.  
 

Възлагането на услугата се осъществява чрез акт за възлагане, който може да 
бъде под формата на законодателен или регулаторен инструмент или договор (документ с 
правно обвързваща сила съгласно националното законодателство, който дава правното 
основание за финансирането на конкретната услуга и за определянето й като УОИИ). 
Такъв акт може да бъде Решение на Общинския съвет, Заповед на кмета на Общината, 
Договор за възлагане на услугата. 

С акта за възлагане  следва да се опише дейността, която се възлага и се 
определят задълженията и правата на оператора/доставчика  на услугата по нейното 
предоставяне,  начина на  неговото възмездяване, предоставянето на активи  във връзка с 
изпълнение на услугата. 

Общината в качеството на „възложител“ на услугата следва да предостави 
съответните активи на оператора  за целите на изпълнение на услугата „патронажна 
грижа“. 

В компетенциите на Общинския съвет попада и определянето на такса за 
потребителите на патронажните грижи. Общинският съвет може да реши финансираните 
по ОП РЧР услуги по патронажна грижа да се ползват от потребителите без заплащане на 
такса. Когато реши, че патронажните грижи ще се ползват срещу заплащането на такса, 
Общинският съвет трябва да определи размера на таксата, така че да не превишава 
разходите за предоставянето на патронажната грижа. 

В  този ред на  мисли е направено предложението за изменение и допълнение на 
Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Завет,  съгласно което в  чл.27 се създава нова ал. 5, която 
гласи: Ползвателите на услугата патронажна грижа по проект „Патронажна грижа в 
община Завет и община Цар Калоян” не заплащат такса.“ 
          
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с 
чл. 17, т. 7 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
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администрация, чл. 18, ал.1, т. 2 от Закона за социално подпомагане и Указания за 
осигуряване на съответствие на проектите за патронажна грижа за възрастни хора и 
лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по държавна помощ и за 
съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ икономически интерес 
Процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания – Компонент 2”, Общинския съвет гр. Завет  
 

РЕШИ: 
      

1. Възлага, чрез Кмета на Община Завет, предоставянето на  услугата 
„Патронажна грижа“  по Проект № BG05M9OP001-2.040-0075-C01 „Патронажна грижа 
в община Завет и община Цар Калоян”, по процедура на директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 на Звено „Домашен социален патронаж“  гр. Завет. 

2. Възлага на Кмета на Община Завет да издаде заповед, описваща дейността, 
която се възлага и всички произтичащи от това права и задължения за изпълнителя на 
услугата, съгласно Указания за осигуряване на съответствие на проектите за патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания по ОП РЧР с приложимия режим по 
държавна помощ и за  съдържание на актовете за възлагане на услуги от общ 
икономически интерес Процедура BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания – Компонент 2. 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


