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                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                    
                                                           Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                          Протокол  № 06  от  29.04.2020  година 
 

 ПО ПЪРВА ТОЧКА 
         Одобряване на Годишен доклад за 2019 г. по Плана за развитие на Община Завет за 
периода 2014–2020 г.   
                                   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  № 53 

     
 Общинския план за развитие на Община Завет за периода 2014–2020 година приет с 

Решение №181 от заседание на Общински съвет гр.Завет, Протокол № 26/29.11.2013г., е 
разработен в изпълнение на разпоредбите на Закона за регионалното развитие. 

Кметът на общината организира изработването на общинския план за развитие и го внася 
за обсъждане и приемане от общинския съвет, ръководи, организира и контролира дейността по 
изпълнението на общинския план за развитие, представя годишен доклад за наблюдението на 
изпълнението на общинския план за развитие за одобряване от общинския съвет. В тази връзка е 
изготвен Годишен доклад за 2019 г. по Плана за развитие на Община Завет за периода 2014–2020 
г. – съгласно Приложение №1. 

В предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.24 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с чл.23, т.4 и чл.24, т.4 от Закона за 
регионалното развитие, Общинският съвет гр.Завет   

                                                         

 РЕШИ:    

 
1.Одобрява годишен доклад за наблюдение изпълнението за 2019 година  на Общинския 

план за развитие на Община Завет 2014–2020 год., съгласно Приложение №1. 
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  № 6 от 29.04.2020 година 

 
 

           ПО  ВТОРА  ТОЧКА 
           Отдаване под наем за срок от 5 стопански години на земеделски земи от 
ОПФ, находящи се в землището на с. Брестовене, чрез публичен търг с явно наддаване. 

                    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 
следното  
           

РЕШЕНИЕ  № 54 
 

Отдаването под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд се 

извършва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е 

предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс. Към 

настоящия момент на територията на община Завет има свободни три имота в землището 

на с. Брестовене, както следва: 

1. Поземлен имот с идентификатор 06481.17.4, с площ 15003 кв.м., НТП: Нива; 

2. Поземлен имот с идентификатор 06481.77.20, с площ 17823 кв.м., НТП: Друг 

вид нива; 

3. Поземлен имот с идентификатор 06481.79.10, с площ 11036 кв.м., НТП: Нива. 

 Имотите са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост в Община Завет за 2020 г., в Буква А. „Имоти, които 

община Завет има намерение да предостави под наем”, за същите са  възложени и 

изготвени пазарни оценки от лицензиран оценител. С отдаването на горепосочените 

имоти, ще бъдат осигурени допълнителни приходи на Община Завет.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и 
ал. 4, чл. 14, ал. 1, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.27, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр. 
Завет 

 
                                                            РЕШИ: 
 

 1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 
стопански години на земеделски земи от ОПФ – частна общинска собственост, както 
следва:  
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               1.1. Поземлен имот с идентификатор 06481.17.4, с площ от 15003 кв.м., четвърта 

категория, местност „Домусчи кулак”, НТП: Нива, находящ се в землище на с. 

Брестовене, общ. Завет, обл. Разград. За имота има съставен АЧОС № 1042/21.11.2019 г.; 

            1.2. Поземлен имот с идентификатор 06481.77.20, с площ от 17823 кв.м., пета 

категория, местност „Токат сърт”, НТП: Друг вид нива, находящ се в землище на с. 

Брестовене, общ. Завет, обл. Разград. За имота има съставен АЧОС № 1043/21.11.2019 г.; 

            1.3. Поземлен имот с идентификатор 06481.79.10, с площ от 11036 кв.м., пета 

категория, местност „Мастан”, НТП: Нива, находящ се в землище на с. Брестовене, общ. 

Завет, обл. Разград. За имота има съставен АЧОС № 1044/21.11.2019 г. 

2. Възлага на кмета на общината да организира процедурата за провеждане на 
публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години за 
имотите описани в т.1 на настоящото решение. 

3.1. Определя начална тръжна цена за имот с идентификатор 06481.17.4, с площ от 
15003 кв.м. – 675,14 лв. наем на година. 

3.2. Определя начална тръжна цена за имот с идентификатор 06481.77.20, с площ от 
17823 кв.м. – 802,04 лв. наем на година. 

3.3. Определя начална тръжна цена за имот с идентификатор 06481.79.10, с площ от 
11036 кв.м. – 496,62 лв. наем на година. 

4. Определя стъпка за наддаване за имотите по т.1 – 5 % от началната тръжна цена. 
5. Определя депозит за участие в публичния търг за имотите по т.1 -  50 % от 

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

община Завет са неизправни длъжници - имат неизплатени наеми и неиздължени данъци и 
такси. 

       7. Спечелилият публичния търг участник, с който ще бъде сключен договор за 
отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ следва да влезе във владение до 31.12.2020 
г., с подписан протокол за предаване на имот. 

       8. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и на 
Областния управител на Област Разград в 7 - дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 - дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 
           

 
 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                   ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

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

Протокол  № 6 от 29.04.2020 година 
 

      ПО ТРЕТА ТОЧКА 
           Увеличение на наемните цени на имоти общинска собственост, отдадени  
под наем по Наредба 2 на Общински съвет – гр. Завет за календарната 2020 г. 
 Докл.: Арх. Д.Татар–Зам.-кмет на Община 

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

„Въздържали се”– 1(един), отсъства -1(един) от проведеното поименно гласуване  прие 

следното  
        

РЕШЕНИЕ  № 55 
 

В чл. 25, ал. 6 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Общински съвет – гр. Завет е заложено, че при сключване на договори 
за отдаване под наем в тях се предвижда увеличаване на наемната цена с коефициент равен на 
официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от Националния 
статистически институт, след решение на общинския съвет гр. Завет.  

След писмено запитване с изх. № УД-02-20-73/21.01.2020 г. до Националния 
статистически институт, Териториално статистическо бюро – Север, Отдел Статистически 
изследвания – Разград е получен отговор с вх. № УД-02-20-73/14.02.2020 г., от което е видно, че 
индексът на потребителските цени за месец Декември 2019 г. спрямо месец Декември 2018 г. е  
103,8 %,  т.е.  инфлацията е 3,8 %. 

Съгласно чл.25, ал.4 от Наредба № 2 на Общински съвет – гр. Завет, по мотивирано 
предложение на кмета на общината и след решение на ОС наемните цени по сключени договори 
за наем на имоти по чл. 23, ал. 1 и ал. 3, могат да се увеличат с размер на официалния 
инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от Националния статистически 
институт. 
 

  Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и  ал. 2 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 4 от Наредба № 2 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – гр. Завет, 
Общинският съвет – гр. Завет 
                                                          

РЕШИ:  
   

1. Наемните цени на сключените с наемателите договори по реда на Наредба № 2 за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – гр. 
Завет да се увеличат със 3,8 %.  

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  № 6 от 29.04.2020 година 
 

 ПО  ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 
           Приемане на годишен отчет за изпълнение на дейностите по „Програма за овладяване 
популацията на безстопанствените кучета на територията на община Завет” за 2019 г. 
                                                                                         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  № 56 
 

В съответствие с разпоредбата на чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на  животните 
(ЗЗЖ) Общинският съвет – Завет с Решение № 266 по Протокол № 24 от 17.11.2017 г. 
прие Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 
община Завет за периода 2017- 2020 г. Разпоредбата на чл. 40, ал. 4 от ЗЗЖ налага Кметът 
на общината ежегодно да изготвя отчет за изпълнението на програмата за овладяване на 
популацията на безстопанствените кучета на територията на общината, който да бъде 
внесен и до Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните. 

В самата програма са предвидени дейности, с които се цели осъществяване на 
контрол  върху популацията и трайното  намаляване на броя на безстопанствените кучета 
в територията на общината, както и да се ограничи до минимум разпространение на 
заразни заболявания пренесени от безстопанствените  кучета. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Общинският съвет гр. 
Завет      

РЕШИ: 
 

1.Общински съвет - Завет приема Годишен отчет за изпълнение на дейностите по 
„Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 
Община Завет” за 2019 година. 

2.Указва на Кмета на Община Завет да внесе Годишния отчет за изпълнение на 
дейностите по „Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Завет” за 2019 година пред Областна дирекция по безопасност на 
храните гр. Разград. 

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  № 6 от 29.04.2020 година 
 
 

ПО  ПЕТА  ТОЧКА 
        Приемане на годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда” 
и „Програма за управление на отпадъците” 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  № 57 

 
В член 79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е регламентирано разработването, 

приемането и отчитането на програмите за опазване на околната среда от кметовете на общини. Съгласно 
чл. 79, ал. 4 Програмите за опазване на околната среда на общините се приемат от общинските съвети, които 
контролират изпълнението им, а кметът на общината ежегодно внася в общинския съвет отчет за 
изпълнението на програмата за околна среда (чл. 79, ал. 5). Отчетите се представят за информация и в 
РИОСВ (чл. 79, ал. 6)  

Кметът на общината разработва и изпълнява и Програма за управление на отпадъците (ПУО) за 
територията на съответната община (чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците - ЗУО), като ПУО 
е неразделна част от общинската програма за околна среда (чл.52, ал. 2 ЗУО). Кметът на общината 
информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната 
календарна година (чл. 52, ал. 9 ЗУО). В изпълнение разпоредбите на горепосочените закони Община Завет 
има изготвени  „Програма за опазване на околната среда на Община Завет 2015-2020” и „Програма за 
управление на отпадъците на Община Завет 2015-2020”. Предстои Общинския съвет – Завет да приеме 
годишния отчет за изпълнение на програмите за 2019 година. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на 
околната среда и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците,  Общинският  съвет гр. Завет  

 
                                                        РЕШИ: 
 
1. Приема годишен отчет за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда” и „Програма 

за управление на отпадъците” на Община Завет за 2019 г. 
 2. Възлага на Кмета на Община Завет да представи годишния отчет за изпълнение на „Програма за 
опазване на околната среда” и „Програма за управление на отпадъците” на Община Завет за 2019 г. в  
РИОСВ - Русе. 
 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  № 6 от 29.04.2020 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 
следното  
                                                            

РЕШЕНИЕ  № 58 
 

 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. На вниманието на Ощинския съвет е предложен  отчет за 
извършени  разходи  за командировка. 
          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  първо  тримесечие на 2020 г., както следва: 

                                                                     
  ОТЧЕТ 

за направените  разходи за командировки от  Кмета на Община Завет и 
Председателя на Общинския  съвет  гр. Завет за  първо тримесечие на  2020 г. 

 
Отчетен период – 

І-во тримесечие на 2020 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 641.98 лв 187.50 лв 
    в т.ч. дневни 0.00 лв 60.00 лв 
              Квартирни  641.98 лв Квартирни и пътни  - 127.50 лв 

 
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  № 6 от 29.04.2020 година 
 

 
ПО  СЕДМА  ТОЧКА 

 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 година.       
                                  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
       Общинският съвет гр. Завет с  16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържал се”– 0(нула), отсъства-1(един) от проведеното  гласуване  прие следното  
 
                                                                      РЕШЕНИЕ  № 59 
 

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 2020 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 изложеното 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 гр. Завет   
 

                                                         РЕШИ:        
 

1.Приема Програма за закрила на детето за 2020 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  № 6 от 29.04.2020 година 

 
 

      ПО  ОСМА  ТОЧКА 
Определяне  размер  на   разходите на общинския съветник във връзка с 

дейността му за 2020 година 
                                                                              Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС   
    
            Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържал се”– 0(нула), отсъства - 1(един) от проведеното поименно  гласуване  прие следното  
 
                                                              РЕШЕНИЕ  № 60 

 
Съгласно чл.18, ал. 6 на Правилника за организацията и дейността на общинския 

съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието  му  с  общинската администрация 
(Приет с Решение № 15  по Протокол № 03 от 16.12.2019 година) „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.18, 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 2020 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  2020 година – през  м. юни - 200.00 лева; 
1.2. за второто полугодие на 2020 година –през м. декември  – 200.00 лева. 

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

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  № 6 от 29.04.2020 година 
 
 

     ПО  ДЕВЕТА  ТОЧКА 
            Актуализиране състава на  Постоянната  комисия по чл. 72, ал. 2, т. 3  от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 
(ЗПКОНПИ) към Общинския съвет Завет 
               Докл.: Е.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  № 61 
 

 Със свое Решение № 8, прието по Протокол № 02 от 15.11.2019 година Общинският съвет 
гр. Завет  създаде Постоянната  комисия по чл. 72, ал. 2, т. 3  от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) към Общинския 
съвет Завет и утвърди нейния състав. За член на тази комисия е определен общинският съветник 
Нурула Хюсеин Вели.  Предвид неговото освобождаване от състава на Общинския съвет,  се 
налага актуализиране състава на постоянната комисия. 
 

             Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.1, чл. 27, ал. 4 от Закона за местното 
самоуправление и местната  администрация и чл. 72, ал.2, т. 3 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Общинският съвет гр. Завет  

                                                         РЕШИ:        
 

1. Променя  състава на Постоянната  комисия по чл. 72, ал. 2, т. 3  от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) 
към Общинския съвет Завет, приет с Решение № 8 по Протокол № 2/15.11.2019г. на Общинския 
съвет гр.Завет, както следва:  
           1.1. Освобождава  от състава на  Постоянната  комисия по чл. 72, ал. 2, т. 3  от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) 
Нурула Хюсеин Вели  - член на Постоянната комисия. 
           1.2. Избира за член на Постоянната  комисия по чл. 72, ал. 2, т. 3  от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)  
Назиф Мюмюн Юсеин - общински съветник.  

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  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  № 6 от 29.04.2020 година 
 
 

      ПО  ДЕСЕТА  ТОЧКА 
     Изграждане трета клетка на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци 
за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“. 

               Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

            Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 

„Въздържал се”– 0(нула), отсъства-1(един), от проведеното поименно гласуване, прие 
следното 
                                                                 РЕШЕНИЕ  № 62 

 
През 2019 г. Община Разград е възложила на проектантския екип на Регионално 

депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, 
Самуил и Цар Калоян да изчисли остатъчния му обем. В резултат на извършените 
геодезически заснемания и направените изчисления за обема депонираните отпадъци се 
установи, че  остатъчния обем след месец ноември 2018 г. е 136 922 куб.м. Като се има в 
предвид, че през 2019 г. на депото са приети около 47 000 куб.м. отпадъци, очаква се към 
месец август 2021 г. депото да запълни капацитета си.   
 На база изготвени технически проекти по Оперативна програма „Околна среда 
2007-2013 г.“ за разширение на регионалното депо, през 2019 г. Община Разград е 
възложила на проектантския екип на депото да изготви работни проекти за изграждане 
трета клетка на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, 
Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“. Строителната стойност на 
инвестиционния проект е в размер на 6 654 817.49 лв. с  ДДС. 
 От началото на тази година до сега са проведени три заседания на Общото 
събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград”, на 
които са обсъдени въпроси свързани с изграждането на трета клетка на депото и 
възможността за финансиране от внесените отчисления по чл. 64 от Закона за управление 
на отпадъците в РИОСВ – Русе, които към 31.12.2019 г. са в размер на 10 156 657, 26 лв. 
Тези средства представляват общата сума на внесените отчисления от всички общини 
включени в сдружението. 

Общините от „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион 
Разград“ имат задължение за съфинансиране на проект „Проектиране и изграждане на 
компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци 
за общините от РСУО Разград“, в размер на 4 971 971,68 лв., за които е взето решение да 
се осигурят от внесените отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците в 
РИОСВ – Русе.  

При кандидатстване по проекта общото събрание на регионалното сдружение реши 
дяловото разпределение на инфраструктурата по проекта да бъде пропорционално на броя 
на населението на съответната община по официални данни на Националният 
статистически институт към 31.12.2016 г. Съгласно това разпределение дела на всяка 
община е: 
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№ Община Дял на съответната община за 
финансиране на проект за 

изграждане на компостираща 
инсталация и инсталация за 
предварително третиране на 

битови отпадъци 

Внесени отчисления по 
чл.64 от ЗУО от 01.01.2011 

г. до 31.12.2019 г. по 
банковата сметка за чужди 
средства на РИОСВ-Русе 

1. Община Завет 418 905,05 лв. 229 786,09 лв. 
2. Община Исперих  900 454,14 лв. 1 613 912,16 лв. 
3. Община Кубрат 717 045,85 лв. 975 756,06 лв. 
4. Община Лозница  369 487,78 лв. 437 509,92 лв. 
5. Община Разград 2 050 364,22 лв. 6 277 087,17 лв. 
6. Община Самуил  278 925,36 лв. 320 593,88 лв. 
7. Община Цар Калоян 236 789,28 лв. 302 011,98 лв. 

 ОБЩО: 4 971 971,68 лв. 10 156 657,26 лв. 

 
Видно от изложените данни към 31.12.2019 г. от внесените отчисления по чл.64 от 

ЗУО има свободен финансов ресурс в размер 5 184 685,58 лв., който може да се ползва за 
финансиране изграждането на трета клетка на регионалното депо. 

На заседание на общото събрание на регионалното сдружение проведено на 
30.03.2020 г. бе взето решение разпределението на дела на финансиране и придобиване на 
собственост на трета клетка на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 
Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“ за всяка община от 
сдружението да бъде пропорционално на обема на депонираните в регионалното депо 
отпадъци от съответната община по официални отчетни данни за календарната 2019 г., 
което да съответства на реално внесения размер на отчисленията от всяка една от 
общините на принципа „Замърсителя плаща“. 

Към месец август 2021 г. се очаква запълване капацитета за приемане на отпадъци 
в обект Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, 
Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян. През 2019 г. е изготвен работен проект за 
изграждане трета клетка на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 
Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“, като строителната 
стойност на инвестиционни проект е в размер на 6 654 817,49 лв. с ДДС. Финансирането 
на инвестиционния проект е допустимо от внесените отчисления по чл.64 на Закона за 
управление на отпадъците от общините включени в „Регионално сдружение за управление 
на отпадъците за регион Разград”.  

Съгласно разпоредбите на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци на МОСВ (Обн. ДВ. бр.111 от 27.12.2013 г.), събраните суми от 
отчисленията могат да бъдат изразходвани за финансиране и изграждане на депа за 
отпадъци, след приети решения на общинските съвети на общините включени в 
регионалното сдружение. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23  във връзка с ал. 2 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 25, ал. 2, т. 2 във 
връзка с чл. 24, ал. 3, т. 1 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване 
и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци на МОСВ (Обн. ДВ. бр.111 от 27.12.2013г.), Общинският съвет гр. Завет  

                                                         РЕШИ:        
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1. Община Завет в партньорство с общините Разград, Исперих, Кубрат, Лозница, 
Самуил и Цар Калоян, да участва в изграждането на трета клетка на обект: „Регионално 
депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, 
Самуил и Цар Калоян“. 

2. Делът на Община Завет за изграждане на трета клетка на обект: „Регионално депо 
за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и 
Цар Калоян“ да се покрие със средствата от отчисленията по чл. 64, ал.4 от Закона за 
управление на отпадъците, внесени в РИОСВ – Русе.  

3. Разпределението на дела на финансиране и придобиване на собственост на трета 
клетка на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, 
Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“ за всяка община от сдружението да бъде 
пропорционално на обема на депонираните в регионалното депо отпадъци от съответната 
община по официални отчетни данни за календарната 2019 г. 

4. Дава съгласие изградената със средствата от внесените от общините в 
сдружението отчисления по чл. 64, ал.4 от ЗУО трета клетка на обект „Регионално депо за 
неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар 
Калоян“ да бъде съсобственост на всички общини включени в сдружението. Преди 
въвеждането й в експлоатацията да се извърши дялово прехвърляне на собствеността на 
общините, участващи в „Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион 
Разград“. 

5. Възлага на кмета на Община Завет да подготви и подпише необходимата 
документация от страна на Община Завет в изпълнение на предходните решения по т.1, 
т.2, т.3 и т.4. 
 
           Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград в 7/седем/ дневен срок от приемането му. 
 Настоящото решение подлежи на оспорване по реда на АПК пред Административния 
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  № 6 от 29.04.2020 година 
 
 

      ПО  ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
    Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Завет за 2021 г. 

              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  № 63 
 

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 2021 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 изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският 
съвет гр. Завет  
 

                                                         РЕШИ:        
 

1. Приема План за развитие на социалните услуги в Община Завет за 2021 г., съгласно 
приложение № 1.  
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. 
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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  № 6 от 29.04.2020 година 

 
 

      ПО  ДВАНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
  Изменение и допълнение на Решение № 52 по Протокол № 5 от 24.02.2020 г. 

на Общински съвет – гр. Завет. 
 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 

„Въздържал се”– 0(нула), отсъства - 1(един), от проведеното гласуване, прие следното 
                                                 
      РЕШЕНИЕ  № 64 

 

С решение № 52 по Протокол 5 от 24.02.2020 г. на Общински съвет Завет е 
одобрена Общинската транспортна схема и разписанията на автобусните линии от 
междуселищната транспортна схема и линиите от квотите на община Завет от областната 
транспортна схема, както следва:  

Списък на линиите и курсовете 

От областната транспортна схема  - квота на Община Завет: 

1. ЗАВЕТ – РАЗГРАД – ЗАВЕТ час на тръгване 7,00 ч. – час на връщане 9,00 ч. –

ежедневно; 

2. ЗАВЕТ – РАЗГРАД – ЗАВЕТ час на тръгване 12,00 ч. – час на връщане 13,30 ч. –

ежедневно; 

3. ЗАВЕТ – РАЗГРАД – ЗАВЕТ час на тръгване 17,00 ч. – час на връщане 18,15 ч. –

ежедневно; 

От общинската транспортна схема  - квота на Община Завет: 

1. СУШЕВО – ЗАВЕТ – 6,10 ч. ежедневно; 

2. ПРЕЛЕЗ – ВЕСЕЛЕЦ – ИВАН ШИШМАНОВО – ЗАВЕТ – 6,10 ч. ежедневно; 

3. ЗАВЕТ – ОСТРОВО – БРЕСТОВЕНЕ – ЗАВЕТ – 6,20 ч. ежедневно; 

4. ЗАВЕТ – ПРЕЛЕЗ – ВЕСЕЛЕЦ – ЗАВЕТ час на тръгване 7,15 ч. – час на връщане 

8,00ч. – ежедневно; 

5. ЗАВЕТ – БРЕСТОВЕНЕ – ОСТРОВО – ЗАВЕТ – 13,30 ч. ежедневно; 

6. ЗАВЕТ – ПРЕЛЕЗ – ВЕСЕЛЕЦ –ЗАВЕТ  час на тръгване 14,00 ч. – час на връщане 

14,30 ч. – ежедневно; 

7. ЗАВЕТ – ПРЕЛЕЗ – ВЕСЕЛЕЦ – ИВАН ШИШМАНОВО – ЗАВЕТ час на 

тръгване 14,45 ч. – час на връщане 15,15 ч. – ежедневно; 

8. ЗАВЕТ – ВЕСЕЛЕЦ – ПРЕЛЕЗ – СУШЕВО – 19,15 ч. ежедневно; 

Линии и курсове по чл. 18, ал. 1, т. 2 от  Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 
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обществен превоз на пътници с автобуси – 35% от курсовете ще се изпълняват с 

автобуси за трудно подвижни хора: 

1. ПРЕЛЕЗ – ВЕСЕЛЕЦ – ИВАН ШИШМАНОВО – ЗАВЕТ – час на тръгване 6,10 ч. 

ежедневно; 

2. ЗАВЕТ – БРЕСТОВЕНЕ – ОСТРОВО – ЗАВЕТ – час на тръгване 13,30 ч. 

ежедневно; 

3. ЗАВЕТ – ПРЕЛЕЗ – ВЕСЕЛЕЦ –ЗАВЕТ  час на тръгване 14,00 ч. – час на връщане 

14,30 ч. – ежедневно;  

4. ЗАВЕТ – ВЕСЕЛЕЦ – ПРЕЛЕЗ – СУШЕВО – час на тръгване – 19,15 ч. 

ежедневно; 

При изготвянето на посочения по-горе списък е допусната техническа грешка при:   

I. Областната транспортна схема  - квота на Община Завет: 

3. ЗАВЕТ – РАЗГРАД – ЗАВЕТ час на тръгване 17,00 ч. – час на връщане 18,15 ч. –

ежедневно. Посочено е час за  връщане 18,15 часа, като съгласно утвърденото МР, 

определеният час за връщане е 18:30 часа.  

II. Oбщинската транспортна схема  - квота на Община Завет: 

9. ЗАВЕТ – ВЕСЕЛЕЦ – ПРЕЛЕЗ – СУШЕВО – 19,15 ч. ежедневно e посочено час за 

тръгване, като съгласно утвърденото Маршрутно разписание, определеният час е 

19,45. 

Същата линия и курс е посочена и в Линии и курсове по чл. 18, ал. 1, т. 2 от  Наредба № 

2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси – 35% от курсовете ще се 

изпълняват с автобуси за трудно подвижни хора, където също е допусната грешка при 

посочване на часа за тръгване.  

Предвид допуснатата техническа грешка и утвърдените Маршрутни разписания, 

предлагам Общинският съвет да вземе решения за промени в час на тръгване от 

областната транспортна схема, общинската транспортна схема и от линии и курсове по 

чл. 18, ал. 1, т. 2 от  Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване 

на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси – 

35% от курсовете ще се изпълняват с автобуси за трудно подвижни хора, съгласно   

Приложение № 1  
 

 Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 25 и ал. 2 от ЗМСМА и във 
връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози и чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 
от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси, Общинският съвет гр. Завет 
   

                                                         РЕШИ:        
 

I. Утвърждава предложената в списък - Приложение № 1 към настоящото решение 

промяна в час на тръгване от общинска транспортна схема, промяна в час на тръгване от 

областната транспортна схема и промяна в час на тръгване от линии и курсове по чл. 18, 
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ал. 1, т. 2 от  Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси – 

35% от курсовете ще се изпълняват с автобуси за трудно подвижни хора с час на 

тръгване по - Приложение № 1  

 

Приложение № 1 

СПИСЪК 

на линиите и курсовете 

От областната транспортна схема  - квота на Община Завет: 

1. ЗАВЕТ – РАЗГРАД – ЗАВЕТ час на тръгване 7,00 ч. – час на връщане 9,00 ч. -  

ежедневно; 

2. ЗАВЕТ – РАЗГРАД – ЗАВЕТ час на тръгване 12,00 ч.  – час на връщане 13,30 ч. -

ежедневно; 

3. ЗАВЕТ – РАЗГРАД – ЗАВЕТ час на тръгване 17,00 ч. – час на връщане 18,30 ч. -

ежедневно; 

От общинската транспортна схема  - квота на Община Завет: 

1. СУШЕВО – ЗАВЕТ – 6,10 ч. ежедневно; 

2. ПРЕЛЕЗ – ВЕСЕЛЕЦ – ИВАН ШИШМАНОВО – ЗАВЕТ - 6,10 ч. ежедневно; 

3. ЗАВЕТ – ОСТРОВО – БРЕСТОВЕНЕ – ЗАВЕТ - 6,20 ч. ежедневно; 

4. ЗАВЕТ – ПРЕЛЕЗ – ВЕСЕЛЕЦ – ЗАВЕТ час на тръгване 7,15 ч. – час на връщане 

8,00ч. - ежедневно; 

5. ЗАВЕТ – БРЕСТОВЕНЕ – ОСТРОВО – ЗАВЕТ - 13,30 ч. ежедневно; 

6. ЗАВЕТ – ПРЕЛЕЗ – ВЕСЕЛЕЦ -ЗАВЕТ час на тръгване 14,00 ч. – час на връщане 

14,30 ч. - ежедневно; 

7. ЗАВЕТ – ПРЕЛЕЗ – ВЕСЕЛЕЦ - ИВАН ШИШМАНОВО – ЗАВЕТ час на тръгване 

14,45 ч. – час на връщане 15,15 ч. - ежедневно; 

8. ЗАВЕТ – ВЕСЕЛЕЦ – ПРЕЛЕЗ – СУШЕВО - 19,45 ч. ежедневно; 

 

Линии и курсове по чл. 18, ал. 1, т. 2 от  Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществен превоз на пътници с автобуси – 35% от курсовете ще се изпълняват с 

автобуси за трудно подвижни хора: 

1. ПРЕЛЕЗ – ВЕСЕЛЕЦ – ИВАН ШИШМАНОВО – ЗАВЕТ – час на тръгване 6,10 ч. 

ежедневно; 

2. ЗАВЕТ – БРЕСТОВЕНЕ – ОСТРОВО – ЗАВЕТ - час на тръгване 13,30 ч. ежедневно; 

3. ЗАВЕТ – ПРЕЛЕЗ – ВЕСЕЛЕЦ – ЗАВЕТ час на тръгване 14,00 ч. – час на връщане 

14,30 ч. – ежедневно;  

4. ЗАВЕТ – ВЕСЕЛЕЦ – ПРЕЛЕЗ – СУШЕВО - час на тръгване - 19,45 ч. ежедневно; 
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II. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 
 
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му  пред 
Административен съд- гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

 

 

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  № 6 от 29.04.2020 година 
 

      ПО  ТРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
             Приемане на мерки за облекчаване на бизнеса и гражданите за справяне с 
икономическите последици, вследствие на извънредното положение, обявено с 
решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и усложнената епидемиологична 
обстановка на територията на община 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 
следното 
                                                                 РЕШЕНИЕ  № 65 
 

Народното събрание на Република България във връзка с разрастващата се пандемия 
от COVID-19, с решение обяви извънредно положение върху цялата територия на 
Република България, считано от 13 март 2020 г. до 13 април 2020 г., като срокът в 
последствие се удължи до 13.05.2020 г. 

С указ № 71 в „Държавен вестник“ извънреден бр.28 от 24.03.2020 г. е обнародван 
Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение 
на Народното събрание от 13.03.2020 г., наричано по – долу за краткост ЗМДВИП. 
Законът влезе в сила, считано от 13.03.2020 г. и се прилага до отмяна на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. 

Законът урежда мерките и действията по време на извънредното положение на 
територията на Република България. Предвидените мерки влизат в сила в по-голямата си 
част със задна дата – от 13 март 2020 г. и се прилагат до отмяна на извънредното 
положение. Спират се редица срокове, сред които процесуалните по съдебни, 
изпълнителни и арбитражни производства и давностните срокове, погасяващи или 
прекратяващи права за частноправни субекти. С един месец след изтичане на 
извънредното положение се удължават сроковете, които изтичат, докато то е в сила и са 
свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни 
субекти. Същото важи и за действието на административните актове. Урежда се 
възможност за работодателите да възлагат надомна работа или работа от разстояние. 
Облекчен е режимът за получаване на социални помощи, а изискванията за възлагане на 
обществени поръчки не се прилагат при закупуване на медицински изделия и оборудване, 
както и на средства за противоепидемични мерки. Въвеждат се и правила относно 
лекарствата, сред които и правомощието на министъра на здравеопазването да забранява 
техния износ. Предвидено е и дистанционно обучение. В сферата на данъците се 
удължават срокове, свързани с корпоративния данък, както и данъка върху доходите на 
физическите лица, спират се и не се прилагат срокове от данъчно-осигурителния процес. 
Българската армия получава правомощия да изпълнява някои функции на органите на 
МВР. 

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. 
(ДВ, бр. 28 от 2020 г.), народното събрание измени и допълни част от извънредните 
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мерки. Една от промените е приемането на чл. 6б от ЗМДВИП, приета със §7 от Закона за 
изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., в сила от 
09.04.2020 г.. Същата гласи, че до отмяната на извънредното положение по решение на 
Министерския съвет министрите, областните управители и ръководителите на други 
ведомства, предоставили под наем или за ползване имоти - държавна собственост, или 
общинските съвети, предоставили под наем или за ползване имоти - общинска 
собственост, може да приемат решения, съответно издадат заповеди за намаляване 
размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от заплащането им 
изцяло или частично от физически и юридически лица - наематели или ползватели, които 
са ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, 
наложени по време на извънредното положение. 

 Тази разпоредба е във връзка с  това, че редица физически и юридически лица, 
ограничиха и/или преустановиха дейността си, поради обявеното извънредно положение, 
както и издадените заповеди от Министъра на здравеопазването, в частност и издадените 
от кмета на община Завет, съдържащи противоепидемичните мерки на територията на 
община Завет, които пряко или косвено касаеха дейността на тези лица, Вследствие на 
което въпросните лица понасят и към настоящия момент в най – голяма тежест 
неблагоприятните последици от обявеното извънредно положение.  

За да е видно, кои са тези лица, наематели или ползватели на общински имоти е 
изготвена  справка – Приложение № 1. Както ще забележите те не са много на брой, но 
същите са поставени в много неблагоприятно положение, като всичките са на прага на 
своите възможности и има голям риск всички те да преустановят завинаги дейността си, 
което няма да е в интерес на  жителите на община Завет.  

Ето защо, с цел на тези лица да им се подпомогне в тази тежка за тях и за 
обществото като цяло момент, законодателят е предвидил възможността Общинските 
съвети с решение да намаляват размера на вноските за наем и за ползване или да 
освободят от заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица - 
наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си 
вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение.  

С оглед на това предлагам Общинският съвет гр. Завет да приеме решение с което да 
освободи напълно (изцяло) от заплащане на вноските за наем и за ползване физически и 
юридически лица - наематели или ползватели на имоти общинска собственост, които са 
ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, 
наложени по време на извънредното положение, считано от 13.03.2020 г. до отмяна на 
извънредното положение.  

За дните, преди обявяване  и за дните, до края на месеца от отмяната на 
извънредното положение лицата да дължат съответната част от наема, изчислено 
пропорционално на дните, за които те дължат такъв.  

Примерно, месец март има 31 дни. Лицето „Х“ дължи месечен наем от 310 лева. 
Като разделим 310 лева на 31 дни, получаваме, че лицето дължи 10 лв. наем на ден. И така 
това лице за месец март ще дължи – 12 дена умножено по 10 лева 120 лева наем. О 
останалата сума до 310 лева – няма да дължи.  

Считам, че по този начин ще подпомогнем всички въпросни лица да преодолеят 
кризата, породена от разпространението на пандемия от COVID-19 и обявеното 
извънредно положение, като същевременно освобождаването няма да се отрази сериозно 
на общинския бюджет.  

Тези лица, които са предплатили наемните си вноски, преди влизане в сила на това 
решение, да бъдат компенсирани като внесените от тях суми да се прихванат за 
следващата вноска, която ще дължат след отмяна на извънредното положение. 
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Освен тази разпоредба, касаеща пряко общинска администрация гр. Завет е налице и 
друга, която е разпоредбата на §26 от Закона за мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., през 
2020 г. отстъпка от 5 на сто (5%) се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху 
недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата 
година.   

Предвид това обстоятелство е целесъобразно да се приеме решение в което да се 
посочи, че през 2020 г. отстъпка от 5 на сто (5%) се прави на  данъчно задължените лица 
към община Завет, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата 
година или данъка върху превозните средства за цялата година.   

В тази връзка Общински съвет – Завет е компетентният орган, който би могъл да 
вземе тези решения. 

Предвид гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 6б  и § 26 от Закона за мерките и действията по време на 
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., 
Общинският съвет гр. Завет 

                                                         РЕШИ:                                              
1. Дава съгласие за освобождаване изцяло от заплащане на вноските за наем и за 

ползване, както и лихвите към тях, физическите и юридическите лица - наематели или 
ползватели на имоти общинска собственост, посочени в Приложение № 1, които са 
ограничили или преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, 
наложени по време на извънредното положение, считано от 13.03.2020 г. до отмяна на 
извънредното положение. 

2. За дните, преди обявяване и за дните, до края на месеца от отмяната на 
извънредното положение,  лицата по т. 1 да дължат съответната част от наема, изчислено 
пропорционално на дните, за които те дължат такъв. 

 3. Сумите от наемните вноски на Лицата по т. 1, които са платили наемните си 
вноски, преди влизане в сила на това решение, да бъдат прихванати при следваща 
дължима вноска, след отмяна на извънредното положение. 

4. Заинтересованите лица по т. 1 следва да подадат заявление в 14 – дневен срок от 
отмяна на извънредното положение до кмета на община Завет, в която да посочат 
желанието си да бъдат освободени, както и фактите и обстоятелствата, свързани с 
подаването на заявлението.  

5. Кметът на община Завет издава заповед за освобождаване в 14-дневен срок от 
получаване на заявлението.  

6. През 2020 г. отстъпка от 5 на сто (5%) се прави на  данъчно задължените лица 
към община Завет, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата 
година или данъка върху превозните средства за цялата година.   
 7. Възлага на кмета на общината да организира изпълнението на настоящото 
решение. 
 8. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и на 
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                               Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 6 от 29.04.2020 година 

 
 

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

 
            Общинският съвет гр. Завет с  13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 2(двама), 

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

РЕШЕНИЕ  № 66 
 

В деловодството на Общинска администрация Завет за периода от средата на месец януари 
2020 г. до средата на месец април 2020 година са постъпили 57 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, която след проверка,  дали лицата подали заявления за еднократни 
парични помощи отговарят на критериите и изискванията, посочени в Правилника за реда и 
начина за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Завет, предлага да се 
отпусне по чл. 6 от Правилника на 21 лица, и по чл. 7 на 10 лица. Комисията прие следното 
СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна парична помощ на 31 лица, подробно описани в 
настоящето предложение.  
 
  Предвид изложеното и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 2 от Правилника 
за реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Завет, 
Общинският  съвет  гр. Завет  

                                                                 РЕШИ: 
 
 1. Да се отпуснат еднократни парични помощи на следните лица: 
 
 

№ 

по 

ред 

Имена и адрес на лицето Помощта се отпуска 
за: 

Размер 
на ЕПП 

(в лв) 

1. Димитрина Нанева, Завет, Калето  Социални нужди 50 

2 Стоян Стоянов, Завет, Калето  Лечение 50 

3 Юнал Шабан, Завет, Оборище  Лечение 100 

4 Мехмед Салим, Завет, Иван Вазов  Лечение 30 

5 Шенай Асенова, Острово, Пеньо Пенев  Социални нужди 100 

6 Ахмед Белбер, Острово, Мусала  Социални нужди 50 
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7 Рейхан Татар, Острово, Сребърна  Лечение 50 

8 Февзи  Еюб, Прелез, Лудогорие  Лечение 50 

9 Гюнайдън Исуфов, Завет, Лудогорие  Лечение 130 

10 Сема Алексиева, Ив.Шишманово, Бузлуджа  Лечение 50 

11 Фатмегюл Кямил, Завет, Черно море  Лечение 50 

12 Раавие Али, Завет, Мусала  Лечение 50 

13 Мехмед Гаваз, Острово, Лудогорие  Лечение 50 

14 Фатме Юсеин, Прелез, Еделвайс  Лечение 50 

15 Айше Ахмедова, Брестовене, Г. Скобелев  Лечение 100 

16 Севда Братоева, Завет, Вихрен  Лечение 30 

17 Зелиха Хюсеин, Завет, Вихрен  Социални нужди 50 

18 Айше Сали, Завет, Люляк  Лечение 70 

19 Султана Илиева, Завет, Люлин  Социални нужди 50 

20 Гюлджихан Хамидова, Завет, Люлин  Социални нужди 50 

21 Богомилка Илкова, Завет, Черни връх  Лечение 30 

22 Йордан Христов, Завет, Паисий Хилендарски  Социални нужди 50 

23 Юсеин Али, Завет, Люлин   Лечение 30 

24 Севдие Мустафова, Завет, Хан Кубрат  Социални нужди 50 

25 Айше Куртева, Завет, Калето  Социални нужди 30 

26 Хюсеин  Хюсеин, Завет, Люлин  Лечение 50 

27 Селиме Асан, Прелез, Мусала  Лечение 30 

28 Фикрет Кула, Острово, Ал. Стамболийски  Лечение 50 

29 Мария Пенчева, Завет, Цар Симеон  Лечение 30 

30 Осман Мехмедов, Завет, Латинка  Социални нужди 50 

31 Неврие Мехмедали, Завет, Калето  Лечение 30 

 
Всичко  раздадени средства: 1640.00 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 
 



 

 
 

26

 
 
                                                                            ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

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

Протокол  № 6 от 29.04.2020 година 
 
 

      ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
          Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост в с. Веселец за 
срок от 5 години.  

 
                     Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  

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

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

 
РЕШЕНИЕ  № 67 

 
 Съгласно чл. 14, ал. 1, от Закона за общинската собственост, свободни нежилищни имоти – 

частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на 
юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица. 
Срокът на отдаване под наем на имотите по ал.1 се определя от общинския съвет. Съгласно чл.14, 
ал.6, от Закона за общинската собственост с решение на общинския съвет имоти по ал.1  могат да 
се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за 
задоволяване на съответните нужди на населението. 

От страна на д-р Ергюз Кара е изразено желание за сключване на нов договор за наем за 
част от имот общинска собственост, представляващ лекарски кабинет, манипулационна и чакалня 
с обща площ 29,92 кв.м.,  находящ се в с. Веселец, ул. „Хан Аспарух“ № 36. Имотът е включен в 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при община 
Завет за 2020 г. в буква „А. Имоти, които община Завет има намерение да предостави под наем” т. 
4 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“. 
За имота има съставен акт за частна общинска собственост № 657 от 19.01.2017 г. В момента 
имота е свободен и може да се предостави под наем на д-р Ергюз Кара. Съгласно чл.1, ал.2, т. 6 от 
Приложение № 1 към Наредба № 2 на ОбС – Завет месечната наемна цена на помещенията с обща 
площ 29,92 кв.м. е определена на 15,86 лв. без ДДС или 19,03 лв. с ДДС.   
           Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал.1, ал.3 и ал.6 от Закона за общинската 
собственост, чл. 29, ал.1, ал. 7, ал.8 и чл.1, ал.2, т. 6 от Приложение № 1 към Наредба № 2 на ОбС 
– Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр. 
Завет  

 
РЕШИ: 

 
1. Общински съвет дава съгласие за предоставяне под наем на част от имот – частна общинска 

собственост, представляващ лекарски кабинет, манипулационна и чакалня с обща площ 29,92 
кв.м.,  находящ се в с. Веселец, ул. „Хан Аспарух“ № 36, за месечна наемна цена в размер на 19,03 
лв. с ДДС, съгласно Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество. 
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   2. Възлага на кмета на община Завет след влизане на настоящото решение в сила да сключи 
договор с д-р Ергюз Кара за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост за срок от 
5 (пет) години. 

 
       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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


