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ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

Р ЕШ ЕН И E
ОтзаседаниенаОбщинскиясъветгр.Завет,областРазград

Протокол№ 03от16.12.2019година

ПОВТОРАТОЧКА
Определянепредставител на Общинскиясъвет ЗаветвАсоциациятана

председателитенаобщинскисъветивРепубликаБългария.
Докл.: E. Исмаил-Председател

ОбС

Общинскиятсъветгр.Завет с 17(седемнадесет)гласа „За”,„Против”– 0(нула),
„Въздържалисе”–0(нула),отсъства-0(нула)отпроведенотопоименно гласуване прие
следното

РЕШЕНИЕ№ 13

В деловодството на Общинския съвет е постъпило писмо с Изх.№
398/21.10.2019 година от Националната асоциация на председателите на
общински съвети в Република България (НАПОС-РБ)с покана за участие в
НАПОС-РБ.

Националната асоциация на председателите на общински съвети в
РепубликаБългарияесъздаденапрез2004година.Тяпредставляваизащитава
интересите на своите членове пред органите на законодателната и
изпълнителна власт, имащи отношение към проблемите на местното
самоуправление.
Разработвапредложениязапромянаиусъвършенстваненазаконоватауредбав
областта на местното самоуправление и местната администрация,както и
проекти задруги нормативни актовеи промянанасъществуващи,засягащи
дейността на общините.Предоставя консултантски,експертни и технически
услугинасвоитечленове.Популяризираположителнияопитисъвременните
практикивдейносттанаобщинскитесъвети,чрезразработванеипредлаганена
ефективнипрограмииформинаобучение.

Националната асоциация на председателите на общински съвети в
РепубликаБългария има приет устависеуправляваотУправителенсъвет.
Общинскиятсъветгр.Завет, представен отсвоя Председател,членува в
НАПОС ощеотосноваванетонаАсоциацията.

Предвидгореизложенотоина основаниечл.21,ал.1,т.6,т.15ит.23от
Законазаместнотосамоуправлениеиместнатаадминистрация(ЗМСМА)във
връзкасчл.7ичл.11,ал.2отУставанаНАПОС-РБ,Общинскиятсъветгр.Завет

РЕШ И
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1. Общинският съвет гр.Завет определя за свой представител в
Националнатаасоциация на председателите наобщинскисъвети вРБ –г-н
ЕрсинСюлейманИсмаил–ПредседателнаОбщинскиясъветЗавет.

2. Общинскиятсъветгр.Заветопределя годишния членски внос за
участиевНАПОС-РБ,дабъдезасметканабюджетанаОбщинаЗавет.

3.НастоящеторешениедабъдеизпратенонаКметанаобщинагр.Завети
ОбластнияуправителнаобластРазградв7–дневенсрокотприеманетому.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след
обявяванетомупредАдминистративенсъдгр.РазградпореданаАПК.

ВярносоригиналаприОбщинскиясъветгр.Завет.
ЕрсинИсмаил…………………ПредседателнаОбщинскиясъветнагр.Завет
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ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

Р ЕШ ЕН И E
ОтзаседаниенаОбщинскиясъветгр.Завет,областРазград

Протокол№ 3от16.12.2019година

ПО ТРЕТА ТОЧКА
Създаваненапостоянникомисиикъм Общинскиясъветиизбиранена

технитечленове
Докл.: E. Исмаил-Председател

ОбС

Общинскиятсъветгр.Заветс16(шестнадесет)гласа„За”,„Против”– 0(нула),

„Въздържалисе”–1(един),отсъстват-0(нула)отпроведенотогласуванеприеследното

РЕШЕНИЕ№ 14

Постояннитекомисии подпомагатдейносттанаОбщинскиясъвет.Те
имат за задача да проучат потребностите на населението и да правят
предложениязарешаваненавъпросите,даподпомагатсъветапривземанетона
решения,даосъществяватконтрол наорганитезаизпълнениенарешениятана
Общинскиясъвет.

Временната комисия,изграденасРешение№ 06поПротокол№ 02от
15.11.2019годиназаизготвяненапредложениезавиданапостояннитекомисии
към Общинскиясъвети определяне натехниясъставзамандат2019-2023
година,насвоезаседаниеопредели,каточастотправилника,наименованията
на постояннитекомисииприОбщинскиясъвет.В тази връзка правяпред
Общинския съвет предложение за решение относно вида и състава на
постояннитекомисииприОбщинскиясъветЗавет,кактоследва:

Наоснованиечл.21,ал.1,т.1ичл.48,ал.1отЗаконазаместното
самоуправлениеиместнатаадминистрация,и наоснованиечл.5,ал.1,т.1ичл.
39,ал.1иал.2отПравилниказаорганизациятаидейносттанаОбщинскиясъвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинскиятсъветгр.Завет

РЕШИ:
1.Създава четири постоянни комисиикъм ОбщинскисъветЗаветза

мандат2019-2023година,кактоследва:
 ПК“Бюджетифинанси,местниданъциитакси,общинскасобственост”;
 ПК”Устройствонатериторията,комуналнидейности,строителство,ВиК и

опазваненаоколнатасреда,концесии”:
 ПК ”Икономическа и инвестиционна политика, промишленост,търговия,

транспорт,селскостопанство”:
 ПК”Образование,култура,здравеопазванеисоциалнидейности,младежки

дейностииспорт”:
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2.Избира 7(седем)членен състав,в т.ч.председател,на Постоянна
комисия“Бюджетифинанси,местниданъциитакси,общинскасобственост”,
кактоследва:
Председател:СевилКяшифНеджиб
Членове: ИсмаилИлмиМанав

ЕрсинСюлейманИсмаил
СебилеНеджмиКанти
ХюсеинХайриРуфи
НихатАхмедРасим
НиязиНиязиевМехмедов

3.Избира 7(седем)члененсъстав, вт.ч.председател,наПостоянна
комисия “Устройствонатериторията,комуналнидейности,строителство,Ви
К иопазваненаоколнатасреда,концесии”,кактоследва:

Председател:НурулаХюсеинВели
Членове: ИсмаилИлмиМанав

МустафаИсмаиловМустафов
ХайрединХюсеинХюсеин
ГюнешЛютфиМахмуд
ХюсеинМерданАхмед
СунайХалибрямКараюсеин

4.Избира 7(седем)членен състав,в т.ч.председател,на Постоянна
комисия”Икономическаиинвестиционнаполитика,промишленост,търговия,
транспорт,селскостопанство”,кактоследва:

Председател:СелиманИлмазВели
Членове: ХайрединХюсеинХюсеин

НурулаХюсеинВели
МустафаИсмаиловМустафов
ГюнешЛютфиМахмуд
СевилКяшифНеджиб
ДжунеидФикретХасан

5.Избира 7(седем)членен състав,в т.ч.председател,на Постоянна
комисия ”Образование,култура,здравеопазване и социални дейности,
младежкидейностииспорт”,кактоследва:

Председател:ХюсеинХайриРуфи
Членове: СелиманИлмазВели

СебилеНеджмиКанти
НиязиНиязиевМехмедов
СаметМехмедХасан
НаскоСтояновКлимов
СунайХалибрямКараюсеин

6.Настоящето решениедабъдеизпратенонаКметанаобщинагр.Завет
иОбластнияуправителнаобластРазградв7–дневенсрокотприеманетому.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след
обявяванетомупредАдминистративенсъдгр.РазградпореданаАПК.
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ВярносоригиналаприОбщинскиясъветгр.Завет.
ЕрсинИсмаил…………………
ПредседателнаОбщинскиясъветнагр.Завет

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

Р ЕШ ЕН И E
ОтзаседаниенаОбщинскиясъветгр.Завет,областРазград

Протокол№ 3от16.12.2019година

ПОЧЕТВЪРТАТОЧКА
ПриеманенаПравилникзаорганизациятаидейносттанаОбщинскиясъвет

гр. Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация Докл.:E.
Исмаил-ПредседателОбС

Общинскиятсъветгр.Заветс16(шестнадесет)гласа„За”,„Против”– 0(нула),

„Въздържалисе”–1(един),отсъстват-0(нула)отпроведенотогласуванеприеследното

РЕШЕНИЕ№ 15

Назаседанието от 15.11.2019г.,Общинскиятсъветгр.Заветсъссвое
Решение № 05 по Протокол № 02/15.11.2019 година изгради Временната
комисиясъсзадачатадаизготвиипредложизаприеманеотОбщинскиясъвет,
проектнаПравилникзаорганизациятаидейносттанаОбщинскиясъветЗавет,
неговитекомисии и взаимодействието мусОбщинскатаадминистрацияза
мандат 2019-2023 година.Правилникът има за цел да осигури ефективна
организациянаработанаобщинскиясъвет инеговитекомисии,ползотворно
взаимодействиесобщинската администрация заосъществяваненауспешно
местносамоуправление.

Временната комисия насвои заседания разгледанормативнатауредба
наОбщинскиясъвет и подготви проект заПравилникзаорганизациятаи
дейносттанаОбщинскиясъветЗавет,неговитекомисииивзаимодействието му
сОбщинскатаадминистрациязамандат2019-2023година,който сепредлага
навниманиетонаОбщинскиясъвет.

Проектътзаправилникепоместенна интернетстраницатанаОбщина
Заветна22.11.2019година.Къмнастоящия момент,предложенияпонегонеса
постъпили.

Предвидизложенотоинаоснованиечл.21,ал.3от ЗМСМА,Общинския
съветгр.Завет

РЕШ И

1.ПриемаПравилникзаорганизациятаидейносттанаОбщинскиясъвет
Завет,неговитекомисииивзаимодействиетомусобщинскатаадминистрация
замандат2019-2023година.
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2.Настоящето решениедабъдеизпратенонаКметана
общинаЗавет иОбластнияуправителнаобластРазградв7–
дневенсрокотприеманетому.

Настоящеторешениеподлежинаоспорванев14–дневен
срокотобявяванетомупредАдминистративенсъдгр.РазградпореданаАПК.

ВярносоригиналаприОбщинскиясъветгр.Завет.
ЕрсинИсмаил…………………
ПредседателнаОбщинскиясъветнагр.Завет

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

Р ЕШ ЕН И E
ОтзаседаниенаОбщинскиясъветгр.Завет,областРазград

Протокол№ 3от16.12.2019година

ПО ПЕТА ТОЧКА
ОпределянечленоветенаПредседателския съветприОбщинскиясъвет

Завет.
Докл.: E. Исмаил-Председател

ОбС

Общинскиятсъветгр.Заветс17(седемнадесет)гласа„За”,„Против”–0(нула),
„Въздържалисе”–0(нула),отсъстват-0(нула)отпроведенотогласуванеприеследното

РЕШЕНИЕ№ 16

Съгласночл.15ал.1иал.2 отПравилниказаорганизациятаидейността
на Общинския съвет Завет,неговите комисии и взаимодействието му с
общинскатаадминистрация:

(1) В помощ на Председателя на Общинския съвет се изгражда
Председателскисъветвсъставот6члена,вт.чпредседателянаОбщинския
съвет,тримаобщински съветникаотПП”ДПС”ипоединсъветникнаПП„ЗНС”
иКП„ДБ-Обединение”.

(2)Членове на Председателския съвет се избират с решение на
Общинскиясъвет сявногласуване,катоза избранисесчитат кандидатите,
получилиповечеотполовинатагласовеотобщиябройнасъветниците.”

Предвидгореизложенотоина основаниечл.21,ал.1,т.23иал.3 от
ЗМСМА,предлагам Общинскиятсъветгр.Завет

РЕШ И

1.Избира състав на Председателския съветпри Общинския съветгр.
Завет,кактоследва:

1.ЕрсинСюлейманИсмаил–председателнаОбС
2.ХюсеинХайриРуфи–общинскисъветникотПП”ДПС”
3.СелиманИлмазВели-общинскисъветникотПП”ДПС”
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4.Ниязи Ниязиев Мехмедов - общински
съветникотПП”ДПС”
5.Сунай Халибрям Караюсеин - общински
съветникотПП”ЗНС”

6.НихатАхмедРасим-общинскисъветникотКП”ДБ-О”
2.Настоящето решениедабъдеизпратенонаКметанаобщинаЗавет и

ОбластнияуправителнаобластРазградв7–дневенсрокотприеманетому.
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок от

обявяванетомупредАдминистративенсъдгр.РазградпореданаАПК.

ВярносоригиналаприОбщинскиясъветгр.Завет.
ЕрсинИсмаил…………………
ПредседателнаОбщинскиясъветнагр.Завет

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

Р ЕШ ЕН И E
ОтзаседаниенаОбщинскиясъветгр.Завет,областРазград

Протокол№ 3от16.12.2019година

ПО ШЕСТА ТОЧКА
Съгласуваненамандатипозицияпоточкитеотдневнияредна

извънреднозаседаниенаОбщотосъбраниена„АсоциацияпоВиК”на
обособенататеритория,обслужванаот„Водоснабдяване–Дунав”ЕООДгр.
Разградна19.12.2019г.

Докл.: E. Исмаил-Председател
ОбС

Общинскиятсъветгр.Заветс16 (шестнадесет)гласа„За”,„Против”– 0(нула),
„Въздържалисе”– 1(един),отсъстват-0(нула)отпроведенотопоименно гласуване
приеследното

РЕШЕНИЕ№ 17

В деловодствотонаОбщинскиясъветгр.Заветна18.11.2019годинае
постъпилописмоотОбластнияуправителнаобластРазград,вкачествотомуна
Председателна„АсоциацияпоВиК”наобособенататеритория,обслужванаот
„Водоснабдяване–Дунав”ЕООД гр.Разград,с което се свиква извънредно
заседание на Общото събрание на Асоциацията,което ще се проведе на
19.12.2019г.(четвъртък)от11:00ч.взала712на Областнаадминистрация
Разград,приследниядневенред:

1.Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2019 година,на
основание чл.198в,ал.4,т.9отЗаконазаводите,намаленс50% съобразно
първоначалнопредложения.Докладваненаотправенозапитванеотстранана
Асоциацията относно неприетия до момента бюджетза 2019 г.и получено
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становищеотМинистерствотонарегионалноторазвитиеиблагоустройствоза
необходимосттаотприеманетому.

2.Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на
държаватавбюджетаза2020г.пореданачл.20,ал.3отПравилниказа
организациятаидейносттанаасоциациитеповодоснабдяванеиканализация.

3.Други.

Наоснование чл.8,ал.2,въввр.сал.1отПравилникзаорганизациятаи
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация –
разпределениетона процентнотосъотношениянагласоветеначленоветее
кактоследва:

Областният управител, представляващ
държавата

35,00%

ОбщинаРазград 34.78%
ОбщинаКубрат 12,49%
ОбщинаЗавет 7,21%
ОбщинаЛзница 6,31%
ОбщинаЦарКалоян 4,21%

На основание чл.10,ал.5,т.5 предл.последно от Правилника за
организациятаидейносттанаасоциациитеповодоснабдяванеиканализация,
Председателятна АВиК предоставя на Общинския съветпредложения за
решенияпот.1ит.2,отдневнияред,кактоследва:

Решение1пот.1:Наоснованиечл.198в,ал.4,т.9 отЗаконазаводите,
членоветенаОбщотосъбраниенаАсоциацияпоВиКнаобособенататеритория,
обслужванаот „Водоснабдяване-Дунав”ЕООДгр.Разград,приемат бюджетна
АсоциацияпоВиКза2019г.

Решение2 по т.2:Наоснованиечл.198в,ал.4,отЗаконазаводитевъв
връзка с чл.20,ал.3 от Правилник за организацията и дейността на
асоциациитеповодоснабдяване иканализация,членоветенаОбщотосъбрание
на Ассоциация по В и К на обособената территория, обслужвана от
«Водоснабдяване-Дунав» ЕООД , гр. Разград, приемат решение
препоръчителниятразмернавноскатанадържаватавбюджетаза2020г.даев
размерна9 485,15лв.(деветхилядичетиристотиносемдесетипетлв.и15ст.).

Съгласноразпоредбатаначл.198е,ал.5отЗаконазаводите,въввръзкас
чл.5,ал.6 отПравилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация (издаден от министъра на регионалното
развитие,обн.ДВбр.66от08.08.2014г.,всилаот08.08.2014г.,изм.бр.106от
23.12.2014г.,всилаот23.12.2014г.)позициятаимандатътнапредставителяна
общинатазазаседаниятанаОбщото събраниена АсоциациятапоВиК се
гласува по ред,определен отОбщинския съвет.Доколкото такъв ред към
момента не е установен,то следва Общинския съвет Завет да определи
конкретнапозиция завсякоотделнорешение ида възложинапредставителя
наобщинатавАсоциацията,дагласувапосъответнияначин.

Предвидгореизложенотои наоснованиечл.21,ал.1,т.15,т.23иал.2от
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Законзаместнотосамоуправлениеиместнатаадминистрация,въввръзкасчл.
198е,ал.3иал.5отЗаконазаводите,поповодпоканазаизвънреднозаседние
на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр.Разград,насрочено за
19.12.2019г.(четвъртък)от11:00ч.взала712на Областнаадминистрация
Разград,Общинскиятсъветгр.Завет

РЕШИ

1.Давамандатнаарх.ДенисЮналТатар–заместник-кметнаОбщина
Заветзаучастиевнасроченото извънреднозаседниенаОбщотосъбраниена
АсоциациятапоВиК.

2.Съгласувапозицияпоточкитеотпроектазадневенред,кактоследва:
2.1.Пот.1отдневния ред -Приемане набюджетнаАсоциацияпоВиК

за 2019 година,на основание чл.198в,ал.4,т.9 от Закона за водите,
представителятнаОбщинаЗаветвОбщотосъбраниенаАсоциациятапоВиКна
обособената територия,обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр.
Разград,дагласува«ЗА»следното решение:Наоснованиечл.198в,ал.4,т.9 от
Законазаводите, членовете наОбщотосъбраниена АсоциацияпоВиКна
обособената територия,обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав”ЕООД гр.
Разград,приематбюджетнаАсоциацияпоВиКза2019г.

2.2.Пот.2отдневния ред -Приеманенарешениезапрепоръчителния
размернавноскатанадържаватавбюджетаза2020г.пореданачл.20,ал.3от
Правилниказаорганизациятаидейносттанаасоциациитеповодоснабдяванеи
канализация, представителят на Община Завет в Общото събрание на
Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване-Дунав”ЕООДгр.Разград,дагласува«ЗА» следното решение:
Наоснованиечл.198в,ал.4,отЗаконазаводитевъввръзкас чл.20,ал.3от
Правилникзаорганизациятаидейносттанаасоциациитеповодоснабдяване и
канализация,членовете на Общото събрание на Ассоциация по В и К на
обособената территория,обслужвана от«Водоснабдяване-Дунав»ЕООД ,гр.
Разград,приематрешениепрепоръчителниятразмернавноскатанадържавата
вбюджетаза2020г.даевразмерна9 485,15лв.(деветхилядичетиристотин
осемдесетипетлв.и15ст.).

2.3.Поточка3отдневнияред-Други:ПредставителятнаОбщинаЗаветв
Общото събрание на Асоциацията да гласува съобразно вътрешните си
убежденияивзащитаинтереситенагражданитенаОбщинаЗавет.

4.НастоящеторешениедабъдеизпратенонакметанаОбщинаЗавети
ОбластнияуправителнаобластРазградв7-дневенсрокотприеманетоим.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от
обявяванетому,предАдминистративенсъдгр.РазградпореданаАПК.
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ВярносоригиналаприОбщинскиясъветгр.Завет.
ЕрсинИсмаил…………………
ПредседателнаОбщинскиясъветнагр.Завет

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

Р ЕШ ЕН И E
ОтзаседаниенаОбщинскиясъветгр.Завет,областРазград

Протокол№ 3от16.12.2019година

ПО СЕДМА ТОЧКА
Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на

Националното сдружение на общините в Република България
/НСОРБ/

Докл.: E. Исмаил-Председател
ОбС

Общинскиятсъветгр.Заветс 17 (седемнадесет)гласа „За”,„Против”– 0(нула),
„Въздържалисе”–0(нула),отсъстват-0(нула)отпроведенотопоименногласуванеприе
следното

РЕШЕНИЕ№ 18
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Съгласночл.9,ал.3отЗаконазаместнотосамоуправлениеиместната
администрация/ЗМСМА/,НационалнотосдружениенаобщинитевРепублика
България /НСОРБ/представлява и защитава интересите на своите членове-
общините,пред държавнитеоргани,разработвапредложениязапромяна и
усъвършенстваненаправнатауредба наместнотосамоуправление,подготвя
становищаи предложения попроектобюджетанастраната,вчасттамуза
общините,осъществяваконтакти ивзаимодействиесъссродниорганизацииот
други страни,членува в международни сдружения,осъществява и други
функции,определенисъсзаконисуставаму.НСОРБ организираобучения,
предоставя консултации, разпространява Информационен бюлетин,
консултативниразработкиидругиинформационнииздания. Вече23години
Сдружението обединява усилията на всички български общини в
утвърждаванетоимкатосилнии демократичниместнивласти.Чрездейността
си,НСОРБсъдействазаразширяване правомощиятанаобщините,работиза
предоставяне на повече права по управлението на общинските дейности и
финанси.

Висш ръководенорганнаНСОРБеОбщотосъбрание.Топриема,изменяи
допълва Устава на Сдружението; избира и освобождава членовете на
УправителнияиКонтролниясъвет;приемарешениязасъздаванеизакриванена
постоянникомисии;приемапрограмата задейносттанасдружението,приема
годишниябюджетнаСдружениетоиотчетазанеговотоизпълнение;вземаи
другирешения,съгласноправомощиятаму,посоченивустава.Общотосъбрание
сесъстоиотделегатинаобщините–членовенаСдружението.Общотосъбрание
заседаванай-малковеднъж годишно.Съгласночл.12,ал.2отУставанаНСОРБ,
всякаобщина внегоепредставена отдвама делегати–кметанаобщинатаи
представителнаобщинскиясъвет.ВзаседаниятанаОбщотосъбраниеобщината
имаправона двагласа, упражнявани самостоятелноотдваматаделегати.
Общинатасе считазапредставенавслучай, чевзаседаниетонаОбщото
събраниеучаствапонеединотнейнитеделегати.

Наоснованиечл.27,ал.1отУставанаНСОРБвдвумесеченсрокслед
провежданетона първотосизаседание,новоизбранияобщинскисъветследва
даопредели своя представител в Общото събраниенасдружението и да
уведомизатоваизпълнителниядиректорнаНСОРБ.

Предвидгореизложенотоинаоснованиечл.21,ал.1,т.15,отЗМСМА,във
връзкасчл.12,ал.2ичл.27,ал.1 отУставанаНСОРБ,Общинскиятсъвет
гр.Завет

РЕШИ:

1.Определя за делегатвОбщотосъбраниенаНационалнотосдружение
наобщинитевРепубликаБългарияпредставителянаОбщинскиясъветгр.Завет
-г-нЕрсинСюлейманИсмаил–ПредседателнаОбщинскиясъвет;.

2.На основание чл.21,ал.1,т.6 отЗМСМА,упълномощава г-н Ахтер
СюлеймановВелиев–КметнаОбщинаЗаветдавнася годишниячленски внос
вНСОРБ засметканабюджетанаОбщинаЗавет.

3.НастоящеторешениедабъдеизпратенонаКметанаобщинагр.Завет
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иОбластнияуправителнаобластРазградв7–дневенсрокот
приеманетому.

Настоящеторешениеподлежинаоспорванев14–дневен
срокследобявяванетомупредАдминистративенсъдгр.Разград
пореданаАПК.

ВярносоригиналаприОбщинскиясъветгр.Завет.
ЕрсинИсмаил…………………
ПредседателнаОбщинскиясъветнагр.Завет

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

Р ЕШ ЕН И E
ОтзаседаниенаОбщинскиясъветгр.Завет,областРазград

Протокол№ 3от16.12.2019година

ПО ОСМА ТОЧКА
ОпределяненапредставителинаОбщинаЗаветвСдружение“Толерантност”

гр.София
Докл.:А.Велиев–КметнаОбщина

Общинският съвет гр.Завет с 17 (седемнадесет)гласа „За”,„Против”– 0(нула),
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„Въздържалисе”–0(нула),отсъстват-0(нула)отпроведенотопоименногласуванеприе
следното

РЕШЕНИЕ№ 19

СъссвоеРешение№ 32,приетопоПротокол№ 4от23.12.2003година,
Общинскиятсъветгр.Заветедалсъгласие зачленствонаОбщинаЗавет в
Сдружение“Толерантност”гр.София.

Сдружение“Толерантност”ерегистриранокатоСдружениеснестопанска

целзаосъществяванедейноствобществена ползанаобщинитевРепублика

България.

Основницелинасдружениетоса:

 Запознаванена обществотоспроблемитенагражданитеотсреднии

малки общини в планински,полупланински,икономически слаби и

изостанали райони,както и в тези със смесен в етнокултурно и в

етнорелигиозно отношение население,техните нужди.Развитието и

утвърждаванетонадуховнитеим ценности,подпомаганенасоциалната

им интеграция,личностнареализация,социалнатаиикономическатаим

адаптация,защита на човешките права.Утвърждаване и развитие на

образованието,науката,културата,хармонизиране на техния бит в

гражданскотообщество.

  Подпомаганенаобщинитевтезирайонизаизработваненастратегияза

развитие и защита на техните социално-икономически, културно-

историческиидуховниинтереси.

 Координиране на националните стратегии, местните програми за

развитиетонатезиобщинипризапазваненатяхнатаадминистративна

автономност.
През изминалите години,благодарениена активнотосъдействие на

Сдружение“Толерантност”,Община Заветеразработила испечелила немалко
проекти.

Предвидгореизложенотоинаоснование чл.21,ал.1,т.15отЗМСМАвъв
връзкасчл.10,ал.1отУставанаСдружение„Толерантност”,Общинскиятсъвет
гр.Завет

РЕШИ:

Общинскиятсъветгр.Завет определязапредставители наОбщинаЗаветв
Сдружение“Толерантност”гр.София:

 АхтерСюлеймановВелиев-КметнаОбщинаЗавет
 ДенисЮналТатар-Заместник-кметнаОбщинаЗавет

2.Наоснованиечл.21,ал.1,т.6отЗМСМАупълномощаваКметанаОбщина
Заветг-н АхтерСюлеймановВелиев давнася годишниячленски внос в
Сдружение“Толерантност”засметканабюджетанаОбщинаЗавет.

3.НастоящеторешениедабъдеизпратенонаКметанаобщинагр.Завет и
ОбластнияуправителнаобластРазградв7–дневенсрокотприеманетому.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след
обявяванетомупредАдминистративенсъдгр.РазградпореданаАПК.
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ВярносоригиналаприОбщинскиясъветгр.Завет.
ЕрсинИсмаил…………………

ПредседателнаОбщинскиясъветнагр.Завет

ПРЕПИС –
ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

Р ЕШ ЕН И E
ОтзаседаниенаОбщинскиясъветгр.Завет,областРазград

Протокол№ 3от16.12.2019година
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ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Завет с проектно

предложениезафинансиранепоПроект"КрасиваБългария"наМинистерството
на труда и социалната политика (МТСП)по мярка М01 „Подобряване на
общественатасредавнаселенитеместа”иосигуряваненасъфинансиранена
проектаотстрананаОбщинаЗавет.

Докл.: А.Велиев–Кмет на
Община

Общинскиятсъветгр.Заветс17(седемнадесет)гласа„За”,„Против”– 0(нула),
„Въздържалисе”–0(нула),отсъстват-0(нула)отпроведенотопоименногласуванеприе
следното

РЕШЕНИЕ№ 20

Проект "Красива България" (ПКБ) на Министерството на труда и
социалнатаполитика(МТСП)сереализирасенатериториятанацялатастранаи
се финансира съссредства отдържавния бюджет,сфинансово участие на
общиниидругикандидатстващиспроектиинституции.

За финансиране по Проект “Красива България” общините могат да
кандидатстватспроектипообявенитемеркивпериода01.10.2019–06.01.2020г.
ОбщинаЗаветвъзнамерявадакандидатстваспроектнoпредложениe:

„Въвеждане на енергоефективни мерки в масивна сграда публична
общинскасобственост“ вУПИ VIII–ОзеленяванеиКОО,кв.44поПУП нагр.
Завет,помяркаМ01„Подобряваненаобщественатасредавнаселенитеместа”,
врамкитенакоятосефинансиратСМР/СРРвсградиилисамостоятелниобекти
в тях,които са за обществено обслужване в областта на администрацията,
културатаиизкуствата,спортаисоциалниятуризъм.

Допустимикандидати помяркаМ01саобщинитеиобластнитеуправители,
държавнитеинституциииконтролнитеоргани.Тетрябвадасасобственицина
оферираните обекти или с делегирани права за тяхното стопанисване и
управление.   

Максималната обща стойностна бюджета за един кандидатстващ за
финансиранеобектпомяркаМ01е400 000лв.сДДС,аминималната-60 000лв.
сДДС.ФинансиранетоотПКБенай-много120 000лв.сДДС,асъфинансирането
откандидата-най-малко50%отобщатастойностнабюджетазаобекта. 

Подготвеният от Община Завет проект е с бюджет на планираните
дейностивразмердо215000,00лв.,откоитовразмерна55%,нонеповечеот
120 000лв.сДДСщесасъфинансиранеотОбщинаЗавет.

СъгласноусловиятанаПроект„КрасиваБългария“разпределениетона
общиябюджетзаобектпомяркаМ01съсстойностзаСМР/СРРпо-малкаили
равнана215000левасДДСе,кактоследва:
-94%заСМР/СРР;
-6%заорганизация,оперативноуправлениеиконтролотстрананаПКБ.

Съществуващоположениенаобекта:
Обектапредставляваедноетажнамасивнасграда,разположенавУПИ VIII

„ОзеленяванеиКОО“,кв.44поплананагр.Завет,общ.Завет,одобренсъс
Заповед№349/23.04.1985г.,садминистративенадресгр.Завет,общинаЗавет,
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областРазград,ул.„Лудогорие“№19.Всградатасаобособенистаи
за персонал,офиси и складови помещения.Към настоящия
моментнаместапокривътнасградатаепровиснал,наблюдават
сесчупеникеремиди,деформиранииизгнилипокривниребраи

греди.В резултатнатовасградатаесмножество течовев подпокривното
пространство,коитосанаводниличастиоттаванаистенитенапомещенията.

Предвиденимерки:
Целтанапроектаецялостенремонтнапокрива,подмянанадървената

покривна конструкция, подмяна на покривно покритие, монтаж на
топлоизолация,хидроизолацияидъсченаобшивкаиводосточнитръбииулуци.
Щесеизвършииремонтнапомещениятавсградата,катополаганенавътрешна
топлоизолация по стени,полагане на ламиниран паркет и теракот или
гранитогреспопода.Проектътпредвиждаподмянанаинтериорниврати,смяна
надограмаиреновираненафасадатанасградата,включващатоплоизолацияи
минералнамазилка.

Предвидгореизложенотоинаоснованиечл.21,ал.1,т.6,т.8ит.23от
Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),
Общинскиясъвет-Завет

РЕШИ
1.Общинскиясъвет-ЗаветдавасъгласиеОбщинаЗаветдакандидатства

по проект„КрасиваБългария“по мяркаМ01„Подобряваненаобществената
средавнаселенитеместа”спроектнопредложениеснаименование:

„Въвеждане на енергоефективни мерки в масивна сграда публична
общинскасобственост“ вУПИ VIII–ОзеленяванеиКОО,кв.44поПУП нагр.
Завет

2.Общинския съвет-Заветдава съгласие Община Заветда осигури
необходимотосъфинансиранепопроектавразмерна55%,нонеповечеот
120 000 лв.с ДДС от общата стойност на проекта при одобрението му.
СредстватадабъдатзаложенивбюджетанаОбщинаЗаветза2020г.

3.Общинскиятсъветгр.ЗаветвъзлаганаКметанаОбщинаЗаветда
предприеме необходимите действия за кандидатстване по проект „Красива
България“помяркаМ01„Подобряваненаобщественатасредавнаселените
места”.

4.След изпълнение на планираните строително – монтажни работи,
предназначениетонаобектаданесепроменязасрокотминимум5години.

5.НастоящоторешениедабъдеизпратенонаКметанаОбщинаЗавети
ОбластнияуправителнаобластРазградв7–дневенсрокотприеманетому.

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14–дневен срок след
обявяванетомупредАдминистративенсъдгр.РазградпореданаАПК.

ВярносоригиналаприОбщинскиясъветгр.Завет.
ЕрсинИсмаил…………………
ПредседателнаОбщинскиясъветнагр.Завет

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

Р ЕШ ЕН И E
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ОтзаседаниенаОбщинскиясъветгр.Завет,областРазград
Протокол№ 3от16.12.2019година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Актуализираненабюджетапоприходнатаиразходнатачастиактуализиране

разчетазафинансираненакапиталовиразходинаобщинаЗаветза2019година.
Докл.: А.Велиев–Кмет на

Община

Общинскиятсъветгр.Заветс 14(четиринадесет)гласа „За”,„Против”–
1(един),„Въздържали се”– 2(двама),отсъстват - 0(нула) от проведеното
поименногласуване,приеследното

РЕШЕНИЕ№ 21

С Решение№ 423поПротокол№ 38/31.01.2019г.наОбщинскисъвет-
ЗаветеприетбюджетанаобщинаЗаветза2019г.

1.СРешение№ 415поПротокол№ 38/31.01.2019г.наОбщинскисъвет-
Завет се утвърдиха формулите за „делегираните бюджети“в системата на
образованиетозабюджетната2019г.

Съгласно Наредбата за финансиране на институциите в системата на
предучилищнотоиучилищнотообразование,приетасПМС№ 219/05.10.2017г.,
първостепенниятразпоредителсбюджет(общината)утвърждавамаломернии
слети паралелки и затовапредвиждафинансов ресурсзаобезпечаванена
съществуванетоим.Сприеманетонабюджетаза2019г.сепредвидихасредства
задофинансираненамаломерниислетипаралелкивобразованиетоподейност
322“Неспециализираниучилища,безпрофесионалнигимназии”побюджетана
общинска администрация в размер на 32 900 лв. Към настоящиятмомент,
същите не се разходиха,за което ще се насочатв дейност122 „Общинска
администрация“по§§10-20„Външниуслуги“.

2.ОбщинаЗаветиМинистерствотонатрудаисоциалнатаполитика(МТСП)
имат сключено споразумение с № РД09-6/28.02.2019г.по проект „Красива
България“ на обща стойност 191 491 лв. ,като общината участва със
съфинансиране55% отобщатастойностнапроектавразмерна105 320лв.
Съгласно чл.3,ал.1 от споразумението МТСП извършва плащанията по
договора за строителство,който есключен междубенефициента – Община
ЗаветиизпълнителятнаСМР.Съгласночл.3,ал.2– МТСП възстановявана
бенефициента(възосновананеговописменоискане)неусвоенитесредствапо
товаспоразумение,процентноспрямофинансовотомуучастие,следприемане
наобектаспротоколзаустановяванегодносттамузаползване.Възстановените
средствапобюджетанаобщината,съгласноисканетонаобщинаЗаветсав
размер на 15 456 лв. и ще бъдатнасочени за СМР в обект„ВЪВЕЖДАНЕ НА
ЕНЕРГОЕФЕКТОВНИ МЕРКИ В МАСИВНА СГРАДА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В УПИ VIII

"ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И КОО"КВ.44 ПО ПУП НА ГР.ЗАВЕТ “по §§ 51-00 „Основен ремонтна
дълготрайниматериалниактиви“.

3.Вотчетазакасовотоизпълнениенабюджетазамесецноември2019г.
севиждапреизпълнениенанякоиприходнипараграфи:§§13-03–Данъквърху
превознитесредства“с16 028лв.;§§ 24-04„Нетниприходиотпродажбина
услуги,стоки и продукция“с 1 150 лв.;§§ 24-05 „Приходи от наеми на
имущество“с523лв.;§§27-01„Таксаползваненадетскаградина“с4 204лв.и
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§§28-09„Наказателнилихвизаданъци,митаиосигурителнивноски“
с 2 026 лв.,като общото преизпълнение е в размер на 23 931 лв.и това
преизпълнениещебъденасоченокъмактуализираненабюджетанаобщинатав
разходната част на дейност 122 „Общинска администрация“по бюджетен
параграф§§10-20„Външниуслуги“вместнидейностивразмерна23 291лв.ив
дейност 524 „Домашен социален патронаж“по §§ 52-05 „Придобиване на
стопанскиинвентар“вразмерна640лв.

4.Сприеманетонабюджетаза2019г.сепланирахасредствавразмерна
36 500лв.заспортниклубове(4ФКх7500+1СНЦ поборбапо6 500лева)в
дейностдейност714“Спортнибазиспортзавсички”по§§43-00''Субсидиии
други текущи трансфери за нефинансови предприятия''.Към 30.11.2019 г.е
налице неусвояване/неразходване на цялата субсидия предвидена за ФК
''Академик''с.Веселецвразмерна4 000лв.Същитенямадасеразходятдокрая
на годината и това налага да бъдатпренасочени в дейност122 „Общинска
администрация“по§§10-20„Външниуслуги“.

5.На12.03.2019год.ОбщинаЗаветподписаАдминистративенДоговорза
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„Наукаиобразованиезаинтелигентенрастеж”(НОИР) с № BG05M9OP001-2.018-
0043-2014BG05M2OP001-C01/12.03.2019г. попроект"Новивъзможностиинови
хоризонтизауязвимитегражданинаобщинаЗавет“попроцедура„СОЦИАЛНО-
ИКОНОМИЧЕСКАИНТЕГРАЦИЯНАУЯЗВИМИГРУПИ.ИНТЕГРИРАНИМЕРКИЗА
ПОДОБРЯВАНЕДОСТЪПАДООБРАЗОВАНИЕ“–КОМПОНЕНТ1,заизпълнениена
дейностите по проекта е необходимо закупуване на компютърна и цифрово-
оптичнатехникакактоследва:ЗаДейност1-Допълнителнообучениепобългарски
езикзадецата,закоитобългарскиятезикнеемайчин:Лаптоп– 3брояс
единична цена с вкл.ДДС -699,00 лв.,или общо 2 097 лв.;За Дейност7 -
Създаваненаподкрепяща средазапридобиваненасреднообразованиена
младежиотуязвимиетническиобщности–Лаптоп-1бройсединичнаценас
вкл.ДДС–800,00лв.Активитещебъдатвключенивкапиталовиятсписъкна
община Заветс обща стойност2 897 лв.,по дейност589 „Други служби и
дейностипосоциалнотоосигуряване,подпомаганеизаетостта“ипо§§52-01
„Придобиваненакомпютриихардуер“.Източникътнафинансиранещебъде
„Другипривлеченисредства“т.е.Оперативнапрограма„Наукаиобразованиеза
интелигентенрастеж”.

6.ПрипроверкаотБългарскаагенцияпобезопасностнахраните(БАБХ)гр.
Разград в домашен социален патронаж (ДСП)при община Завет е налице
предписание,коетоналагазакупуваненановфризер-типракла430литра.
Източникът на финансиране са собствени средства (местни приходи) от
преизпълненитеприходи,посоченивт.3отнастоящатадокладна.Активътена
стойност640 лв.,ще бъде заложен в капиталовиятразчетв дейност524
„Домашен социален патронаж“ по §§ 52-05 „Придобиване на стопански
инвентар“.

Предвид гореизложенотоинаоснованиечл.21,ал.1,т.6отЗМСМАивъв
връзкасчл.124,ал.2,ал.3иал.4ичл.126отЗаконазапубличнитефинансии
чл.37,ал.2,ал.3иал.5отНаредба№ 10заусловиятаиредазасъставянетона
бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години за
съставянето,приемането,изпълнениетоиотчитанетонабюджетанаобщина
Завет,Общинскисъветгр.Завет
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РЕШИ

1. Актуализира бюджета на община Завет за 2019 г.по приходната и
разходнатачастсъгласноПриложение№ 1;Приложение№ 1.1;

2. Актуализираразчетазафинансираненакапиталовитеразходи наобщина
Заветза2019годинасъгласноПриложение№ 2;

3. Задължава КметанаобщинаЗаветдаразпределиодобренитесредствапо
бюджетанаОбщинаЗаветза2019годинапофункции,дейностиипараграфи
съгласноЕБК(Единнабюджетнакласификация).
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и

ОбластнияуправителнаОбластРазградв7-дневенсрокотприеманетому.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след

обявяванетомупредАдминистративенсъдгр.РазградпореданаАПК.

ВярносоригиналаприОбщинскиясъветгр.Завет.
ЕрсинИсмаил…………………
ПредседателнаОбщинскиясъветнагр.Завет
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ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

Р ЕШ ЕН И E
ОтзаседаниенаОбщинскиясъветгр.Завет,областРазград

Протокол№ 3от16.12.2019година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предоставяне за ползване на имоти – полски пътища,попадащи в

масивитезаползване,поценавразмернасреднотогодишнорентноплащанеза
съответнотоземлищезастопанската2019/2020г.

Докл.: Е.Бахар–Зам.кмет на
Община

Общинскиятсъветгр.Заветс 12(десет)гласа „За”,„Против”– 0(нула),
„Въздържалисе”– 1(един),отсъстват-4(четирима)отпроведенотопоименно
гласуване,приеследното

РЕШЕНИЕ№ 22

ВделоводствотонаобщинаЗаветепостъпилописмо,снаш вх.№ УД-02-20-
902/20.11.2019г.отдиректоранаобластнадирекция„Земеделие“-гр.Разград,скоето
еотправеноисканезапредоставянезаползваненаимотите– полскипътищана
собственицитеиползвателитеназемеделскиземи,участващивспоразуменияза
създаваненамасививземлищатананаселенитеместавобщинаЗавет,определени
в заповедта по чл.37в,ал.4 от Закона за собствеността и ползването на
земеделскитеземи(ЗСПЗЗ),надиректоранаобластнадирекция„Земеделие“-гр.
Разград.Имотите–полскипътища,подробноипоземлищасаописанивнастоящото
предложение.

Съгласно чл.37в,ал.16 от ЗСПЗЗ,директорът на областната дирекция
„Земеделие”следвлизанетовсиланазаповедтапоал.4насъщиячленподава
исканедоОбщинскиясъветзапредоставяненаимотите–полскипътища,попадащи
вмасивитезаползване,поценавразмернасреднотогодишнорентноплащанеза
землището.Общинскиятсъветприемарешениеведномесеченсрокотподаванена
искането.В7-дневенсрокотвлизанетовсиланарешението,кметътиздавазаповед,
коятосепубликуванаинтернетстраницатанаобщината.В едномесеченсрокот
издаването на заповедта ползвателите внасят по банкова сметка на общината
сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за
съответнатастопанскагодинаскметанаобщината.Когатоведномесеченсрокот
исканетоОбщинскиятсъветнееприелрешение,директорътнаобластнадирекция
„Земеделие“определясъсзаповедценанаимотите–полскипътища,вразмерна
средното годишно рентно плащане за землището.Въз основа на заповедта
ползвателитевнасятсуматапобанковасметканаобщинатаведномесеченсрокот
издаванетой.

Средноторентноплащанепоземлища,екактоследва:
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Таблица1
Средногодишнорентноплащане/лв./за2018-2019стопанскагодина

N Община Землище ЕКАТТЕ Ниви
Трайни

насаждения
Пасища/мери Лозя

Ливад
и

1 Завет гр.Завет 30065 52 35 8 49 6

2 Завет с.Острово 54417 41 34 9 41 6

3 Завет с.Прелез 58147 55 34 7 50 6

4 Завет с.Сушево 70384 47 21 7 34 6

Катосеимапредвидданнитеоттаблица№1,предлагамцената занаемнаимоти за
2019/2020стопанскагодинадабъдекактоследва:

1.гр.Завет–52лв.надекар,с.Острово–41лв.надекар,с.Прелез–55лв.на
декар,с.Сушево–47лв.надекар.

При определяненаценатазаотдаванесевземапредвид средното годишно
рентноплащанезаземеделскиземисначиннатрайноползване–ниви.Изхождайкиот
тезиданниочакванитеприходивобщинскиябюджетсавразмерна30373,80лв.

Предвидгореизложенотоинаоснованиечл.21,ал.1,т.8иал.2отЗаконаза
местнотосамоуправлениеиместнатаадминистрацияичл.37в,ал.16 отЗСПЗЗ,във
връзкасчл.8,ал.1отЗаконазаобщинскатасобственост,Общинскисъветгр.Завет

РЕШ И:

1.Давасъгласиедасепредоставятзаползванеобщинскиимотисначинна
трайно ползване – полски пътища на ползватели,участници в споразумението за
създаваненамасивзаползване,сплощ подробноописанивсписъцинаимотите,
издаденотдиректоранаОД„Земеделие“Разград,почл.37в,ал.4отЗСПЗЗзаземлища
вобщинаЗаветзаселскостопанската2019/2020година,кактоследва:
№ Населеномясто Площ/дка Ср.рентна

ценалв/дка
Общо

задължение/л
в.

1 гр.Завет 67,473 52 3508,59
2 с.Прелез 29,337 55 1613,54
3 с.Сушево 188,588 47 8863,64
4 с.Острово 399,708 41 16388,03

Общо: 685,106 30373,80

2.Определянаемнаценазаединдекарвразмернасреднотогодишно
рентноплащанезасъответнотоземлищевобщинаЗаветпоПротоколна№ 1от
24.01.2019г.наОбластнадирекция„Земеделие“Разград,аименно:
гр.Завет–52лв.надекар,с.Прелез–55лв.надекар,с.Сушево–47лв.надекарс.
Острово–41лв.надекар.

2.1.ВъзлаганаКметанаобщинаЗаветдаиздадезаповедисключиДоговориза
наем наимоти–полскипътищапот.1ит.2отнастоящотоРешение,засрокотедна
стопанскагодина-2019/2020г.,взаконовоопределениясрок.

3.НастоящоторешениедабъдеизпратенонакметанаобщинаЗаветиобластния
управителнаобластРазградв7-дневенсрокотприеманетому.

Настоящоторешениеподлежинаоспорванев14-дневенсрокследобявяването
мупредАдминистративенсъдгр.РазградпореданаАПК.
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ВярносоригиналаприОбщинскиясъветгр.Завет.
ЕрсинИсмаил…………………
ПредседателнаОбщинскиясъветнагр.Завет


