
                                           
 

          
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 31 от 20.09.2022 година 

 
ПО  ВТОРА  ТОЧКА 
Актуализирано разпределение на променения бюджет към 30.06.2022 г., под 

формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета и 
актуализираното разпределение на разчетите за сметките за средства от 
Европейския съюз на община Завет към 30.06.2022 г. 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

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

РЕШЕНИЕ  № 317 
   

Бюджетът на община Завет за 2022 година е приет с Решение № 288 от Протокол 
№ 27 от 15.04.2022 г. на Общински съвет на гр. Завет. Съгласно разпоредбите на чл.124 
от Закона за публичните финанси, промени по общинския бюджет през бюджетната 
година и в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет 
се извършват при условията и по реда на този закон и на закона за държавния бюджет 
за съответната година. Съгласно разпоредбите на чл.125, ал.1, 2 от Закона за 
публичните финанси,  общинският съвет може, доколкото със закон не е определено 
друго, да оправомощи кмета на общината да извършва компенсирани промени. 
Съгласно т.21.1. от горецитираното решение, Общински съвет – Завет оправомощава 
кмета на общината да извършва компенсирани промени в частта за делегираните от 
държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една 
дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се 
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени 
задължения в съответната делегирана дейност. Съгласно т. 21.3. кмета на общината е 
оправомощен да извършва компенсирани промени в частта за местните дейности - 
между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без 
да изменя общия размер на разходите. С т.25.  Общински съвет – Завет упълномощава 
кмета да изменя размера на бюджетните средства за различните видове разходи в обема 
на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, 
осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.  

Съгласно т. 26. Кмета на общината е упълномощен да прехвърля бюджетни 
средства за различните видове разходи от дейност в дейност в рамките на една 
бюджетна група без да изменя общия и размер в частта за местните дейности.  

Във връзка с горецитираните точки, кмета издава заповеди, с които се извършват 
промени по плана на бюджета на общината. С тези заповеди и с решенията на 
Общински съвет – Завет са извършени актуализации по плана на приходната и 
разходната част на бюджета на общината. С допълнително предоставените трансфери 
на община Завет от Централния бюджет, във връзка със заповедите на кмета на  

 



                                           
 

 
 
 

общината, и с решенията на Общински съвет – Завет са извършени актуализации по 
плана на приходната и разходната част на бюджета на общината.  

Към 30.06.2022 г. планът на бюджета е актуализиран, както следва: 
1. С Писмо ДПРС-1/25.03.2022 г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 

1-во тримесечие на 2022 г. с 19 831 лв. по параграф §§ 31-28; 
2. С Писмо № 08-319/16.03.2022 г. на МТСП е предоставен трансфер по проект 

„Красива България“ по §§ 61-01, на основание сключено Споразумение № РД-17-
31/28.02.2022 г. между община Завет и МТСП в размер на 51 667 лв. 

3. ФО-18/27.04.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 410 
лв. за присъдена издръжка за 1-во тримесечие на 2022г.; 

4. ФО-19/03.05.2022 г. - намаляват се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 16 642  
лв. във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на 
делегираните от държавата дейности във функция „Здравеопазване“.; 

5. ФО-21/18.05.2022 г. – Увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 676 
лв. - Допълнителни трансфери за покриване на разходите за обслужването от 
банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и 
други постъпления чрез картови плащания по чл.1, ал. 1 от Закона за 
ограничаване на плащанията в брой) по параграф §§ 31-18; 

6. ФО-22/26.05.2022 г. – увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 17 600 
лв. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на 
педагогическия персонал в системата на образованието по параграф §§ 31-11; 

7. ФО-30/21.06.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 103 
376 лв. – за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и 
училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за 
придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и 
специалности от професии, за които е налице очакван недостиг от специалисти 
на пазара на труда в образованието; 

8. Трансфер от Министерството на труда и социалната политика по програми за 
осигуряване на заетост към 30.06.2022 г.– в размер на 33 393 лв. по § 61-05 ( 
Получени трансфери от МТСП ); 

9. Трансфери между бюджети  - получени трансфери – по § 61-01 отчет към 
30.06.2022 г. 608 255 лв., в т.ч. държавни дейност 427 286 лв., местни дейности 
180 969 лв.; 
В изпълнение на § 60 от ПЗР на ЗИД на ДОПК (ДВ., бр. 105 от 11.12.2020 г.), 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) възстанови по банковата 
сметка на община Завет преведените месечни отчисления и обезпечения за периода 1 
януари 2021г. до 30 юни 2021 г. Средствата са възстановени на 29.06.2022 г. и са в 
размер на 127 902,20 лв., от които по чл.60 от Закона за управление на отпадъците 
(ЗУО) са 5 750,08 лв., а по чл.64 от ЗУО са 122 152,12 лв. Получените средства от 
РИОСВ са отчетени по §§ 61-01 „Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)“ 
на стойност 127 902 лв. 

10. Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП - § 64-01 
3 748 лв. 

11. С Решение № 288 по Протокол № 27 от 15.04.2022 г. на Общински съвет – Завет, 
кмета на община Завет е упълномощен да извършва компенсирани промени за  

 



                                           
 

 

 

различните видове разходи от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група, без 
да изменя общия размер в частта за държавни и местни дейности. 

12. С Решение на ОбС – Завет № 306/23.06.2022 г. е направена актуализация на 
бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г.; 

13. Със Заповед № УД-02-09-132/04.05.2022 г. са определени правата, задълженията 
и отговорностите на ОП „Воден-2009“ гр. Завет, като второстепенен 
разпоредител с бюджет. 

14. Със Заповед № УД-02-09-133/04.05.2022 г. на кмета на община Завет са 
определени правата, задълженията и отговорностите на второстепенните 
разпоредители с бюджет на община Завет (детски градини и училища). 

15. Със Заповед № УД-02-09-134/04.05.2022 г. на кмета на община Завет е утвърдено 
разпределението на бюджета за 2022 г. по тримесечия. 

16. Със Заповед № УД-02-09-120/03.05.2022г. на Кмета на община Завет се направи 
техническа корекция в частта на първоначалният план на капиталовите разходи 
за 2022 г. - Поради допусната техническа грешка при планирането на разходите 
за обект „Разработване на генерални планове за организация на движението 
(ГПОД) в населените места и проекти за организация на движението (ПОД) 
извън границите на населените места в община Завет“ са планирани в дейност 
619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 
регионалното развитие“ по §§ 53-09 „Придобиване на други нематериални 
дълготрайни активи“ на стойност 20 000 лв.. При въвеждане на списъка с обекти 
в Модул „Капиталови разходи и текущи ремонти“ в Информационната система 
на общините на Министерството на финансите, обекта не се допуска да се 
планира в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, 
благоустройството и регионалното развитие“ . Това налага корекция в 
първоначалният план на капиталовият разчет на този обект от дейност 619 
„Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 
регионалното развитие“ да се промени на дейност 831 „Управление,контрол и 
регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“ със същият източник на 
финансиране целеви капиталови средства за 2022 г. и по същия разходен 
параграф §§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“. 

17.  Със Заповед № УД-02-09-212/20.06.2022 г. на кмета на общината е извършена 
промяна в някои разходни параграфи в държавни и местни дейности без да се 
изменя рамката на бюджета за 2022 г. 

18.  Корекции по прихода и разхода по бюджетите на второстепенните 
разпоредители с бюджет са правени, съгласно постъпили от тях писма. 

19. Корекции по прихода и разхода по оперативни програми в отчетни групи СЕС-
КСФ и СЕС-РА, във връзка с получени трансфери. 
 
Съгласно разпоредбите на чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси, след 

извършване на промени по реда на чл.125, ал.1 от същия, кметът представя в 
общинския съвет актуализирано разпределение на променените бюджети тримесечно 
по определен от общинския съвет ред. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с 
чл. 125, ал. 4 и  чл. 144, ал. 4 от Закона за публичните финанси,  и  чл.38, ал.4  и чл. 49, ал.2 от 
Наредба № 10 за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за местните дейности  
 



                                           
 

 
 
 

за следващите три години за съставянето, приемането , изпълнението и отчитането на бюджета 
на община Завет, Общинският съвет гр. Завет 

 
РЕШИ: 

 
1. Приема актуализираният план на приходите за държавни и местни дейности на 

община Завет към 30.06.2022 г., съгласно Приложение № 1; 
2. Приема актуализираният план на разходите за държавни дейности на община Завет 

към 30.06.2022 г., съгласно Приложение № 2; 
3. Приема актуализираният план на разходите за местни дейности на община Завет 

към 30.06.2022 г., съгласно Приложение № 2; 
4. Приема актуализираният план на разходите за дофинансиране  на община Завет 

към 30.06.2022 г., съгласно Приложение № 2; 
5. Приема актуализираният план на приходите и разходите за оперативни програми в 

отчетна група СЕС-КСФ на община Завет към 30.06.2022 г., съгласно Приложение 
№ 3; 

6. Приема актуализираният план на приходите и разходите за оперативни програми в 
отчетна група СЕС-РА на община Завет към 30.06.2022 г., съгласно Приложение № 
4; 
 

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

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. 
Завет. 
 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 31 от 20.09.2022 година 

 
ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 

 Приемане на тригодишна бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. – етап 
2 на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 
Община Завет. 
  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

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

РЕШЕНИЕ  № 318 
 

Бюджетната процедура за 2023 г. стартира съгласно БЮ № 1/18.03.2022 г. – 
Указания за подготовка и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните 
разпоредители с бюджет за периода 2023 г. - 2025 г., съгласно т.2.1.3. от Решение № 38 
на Министерския съвет от 27 януари 2022 г. за бюджетна процедура за 2023 г. и с 
последващо указание на Министерството на финансите БЮ № 4/02.09.2022 г., относно 
подготовката и представянето на проектобюджетите на пръвостепенните 
разпоредители с бюджет за 2023 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 
2024 г. и 2025 г., съгласно  т.2.2.3. от Решение № 38 на Министерския съвет от 27 
януари 2022 г. за бюджетна процедура за 2023 г.  

Съгласно Закона за публичните финанси (ЗПФ) и Наредба № 10 за условията и 
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет 
(НУРСБПМДСТГСПИОБОЗ), Кметът на общината организира съставянето на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години. Във връзка с 
гореизложеното е изготвено настощото предложение за бюджетна прогноза на 
общината за периода 2023 г. - 2025 г. на постъпленията от местни приходи и на 
разходите за местни дейности на община Завет.  

Предложението за бюджетна прогноза на общината за периода 2023 г. - 2025 г. е 
изготвено, съгласно критериите, посочени в ЗПФ и НУРСБПМДСТГСПИОБОЗ и е 
необходимо да бъде одобрено от Общинския съвет на гр. Завет. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл.83, ал. 1, т. 1-6 и ал. 2 от Закона за публичните 
финанси (ЗПФ), чл. 10, чл. 28, ал. 1, т. 1-6 , ал. 2,  ал. 3, ал. 4, ал.5 и ал.6 от Наредба № 
10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Завет,  Общинският  съвет гр. Завет 

 

 

 

 



                                           
 

 

РЕШИ: 
 

1. Одобрява бюджетна прогноза на Община Завет за периода 2023 г. - 2025 г. в 
частта на местни дейности, по показатели от единната бюджетна класификация, 
съгласно приложения ( програмен формат на Министерство на Финнансите): 

  Приложение № 8 „Бюджетна прогноза за периода 2023 г. - 2025 г. на 
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“ на 
Община Завет; 

 Приложение № 1а – Прогноза на показателите за поети ангажименти и за 
задължения за 2022 г. и 2023 г. (в лв.); Обяснителна записка към приложение № 
1а; 

 Приложение № 6г – Прогноза за общинския дълг ( вкл. и намеренията за поемане 
на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2023 г. - 2025 г.на 
Община Завет;  

 

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

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. 
Завет. 

 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

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

Протокол  № 31 от 20.09.2022 година 
 
 

ПО  ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 
Актуализиране на бюджета на община Завет за 2022 год. и план-сметката 

за необходимите разходи за предоставяне на услугите по събиране и 
транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното 
третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и 
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 
места в община Завет за 2022 г. 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

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

РЕШЕНИЕ  № 319 
 

Бюджетът на община Завет за 2022 година е приет с Решение № 288 по 
Протокол № 27 от 15.04.2022 г. на Общински съвет гр. Завет.  

В структурата на община Завет и в щатното разписание освен делегирани от 
държавата дейности има включени и други дейности, т. нар. „Местни дейности“, като: 
„Други дейности по образованието“, в която е включен шофьора на училищния 
автобус, „Други дейности по културата“, в която са включени 5 щатни бройки,  
Дейност „Домашен социален патронаж“, в която са включени 11 лица, ангажирани с 
предоставяне на социална дейност, дейности: „Озеленяване“ и „Чистота“ се изпълняват 
от Общинско предприятие „Воден-2009“ гр. Завет, в което са ангажирани хората, 
отговарящи за чистотата на населените места. 

С Постановление № 229 от 29 юли 2022 г. на Министерски съвет по бюджета на 
община Завет са одобрени допълнителни трансфери за увеличение на трудовите 
възнаграждения на служителите в делегираната от държавата дейност „Общинска 
администрация“ чрез увеличаване на стандартите за финансиране на заплатите на 
служителите в общинска администрация по чл.1, ал.5, т.14.2 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2022 г., считано от 1 юли 2022 г.  

Тези средства са предоставени само за делегираната от държавата дейност 
„Общинска администрация“. 

Служителите и работниците, които работят в т.нар. местни дейности, също са 
служители в Община Завет. 

Икономическата криза и обстоятелствата в страната, свързани с повишаване на 
цените на стоките от първа необходимост, горивата, електроенергията и други, засяга 
всички. В тази връзка е необходимо да се актуализира бюджета по съответните 
дейности и разходни параграфи. 

Предвид изложеното и след направен анализ на отчета за касовото изпълнение 
на бюджета на община Завет към 31.08.2022 г. е налице свободен ресурс по разходни  

 



                                           
 

 
 
 

параграфи в гореизброените местни дейности. Свободният финансов ресурс може да 
бъде пренасочен за увеличаване фонд работна заплата по дейности. 

Промените, които се предлагат по бюджета на Община Завет за 2022 г. са 
съгласно Приложение № 1 към настоящото предложение.  

Предвид, че дейностите „Озеленяване“ и „Чистота“ се изпълняват от ОП 
„Воден-2009“ гр. Завет, следва да се актуализира и план-сметката за необходимите 
разходи за предоставяне на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци 
до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в 
съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено 
ползване в населените места в община Завет за 2022 г. само в частта на дейност 
„Чистота“, съгласно Приложение № 2 към настоящото предложение. 

Съгласно разпоредбите на чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, средствата за работна заплата се одобряват от Общински 
съвет гр. Завет. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.5, т.6 и т.23 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124, 
ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.37, ал.2 от Наредба № 10 за 
условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за местните дейности за 
следващите три години за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на 
бюджета на община Завет, Общинският съвет гр. Завет  

 
РЕШИ: 

1. Актуализира бюджета на община Завет за 2022 г. по разходната част по 
функции, дейности и параграфи, считано от 01.09.2022 г., съгласно Приложение № 1; 

2. Актуализира план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на 
услугите по  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 
инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и 
инсталации и  поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места в община Завет за 2022 г., съгласно Приложение № 2; 

3. Задължава  Кмета на община Завет да предприеме необходимите действия и 
да разпредели одобрените средства по бюджета на Община Завет за 2022 година по 
функции, дейности и параграфи съгласно ЕБК (Единна бюджетна класификация). 
 

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

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. 
Завет. 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 31 от 20.09.2022 година 

 
ПО  ПЕТА  ТОЧКА 

Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Завет за 
2021 г. 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

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

РЕШЕНИЕ  № 320 
   

Настоящият доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община 
Завет е изготвен на основание чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията и 
обхваща периода  от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

Общия устройствен план на община Завет придружен с необходимите схеми и 
правила и нормативи за прилагането му е одобрен с Решение №510 по Протокол №47 
от 17.10.2019 г. на Общинския съвет – Завет. Горепосоченото Решение е обнародвано в 
бр. 86 от 01.11.2019 г. 

Главна цел на общия устройствен план на общината е да създаде териториална 
планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в 
съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със 
специфичните за община Завет географски, природни, ландшафтни и други ресурси. 

По същество той представлява основа за цялостното устройство на територията 
на общината. Предвижданията му определят общата структура и преобладаващото 
предназначение на териториите и посоките за развитие на техническата 
инфраструктура, опазването и социализирането на обектите на културно- 
историческото наследство и необходимите мерки за опазване на околната среда. 

Главната цел на екологична част към Общ Устройствен план на община Завет е 
да анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да 
посочи мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната 
среда и здравето на хората. 

Изпълнението на общия устройствен план е неразривно свързано с 
териториалното развитие и инвестиционното проектиране в община Завет. 

Подробните устройствени планове и техните изменения на имоти в 
регулационните граници на населените места в община Завет се разработват в 
съответствие с ОУП и правилата и нормативите за прилагането му.      

Процедурите по промяна предназначението на поземлени имоти се определят с 
подробни устройствени планове /ПУП/, като същите се разрешават и одобряват в 
случай, че отговарят на функционалното зониране в ОУП на община Завет и правилата 
за неговото прилагане. 



                                           
 

      

 

Всички постъпили инвестиционни предложения, планове, програми или проекти 
засягащи провеждане на процедура по ОВОС /ЕО по реда на глава шеста на ЗООС 
и/или на процедура по оценка по реда на чл. 31 от ЗБР се одобряват след извършена 
процедура от компетентния орган по околна среда – РИОСВ Русе, при спазване и 
съобразяване с препоръките от извършените оценки, както с условията и мерките в 
съответния акт. 

Настоящият доклад обхваща 2021 г. за отчитане изпълнението на ОУП на 
община Завет. 

През отчетния период на действие на ОУПО са издадени 5 броя разрешения за 
изработване на Подробни устройствени планове (ПУП) или техни изменения. 
Одобрените подробни устройствени планове и техните изменения са 6 броя. В периода 
Община Завет е издала 30 броя разрешения за строеж.  

При прилагането на одобрения Общ устройствен план на Община Завет се 
съблюдават и спазват мерките за предотвратяване на негативни въздействия. 

Процедурите по промяна предназначението на поземлени имоти се определят с 
подробни устройствени планове /ПУП/, като същите се допускат и одобряват в случай, 
че отговарят на функционалното зониране в ОУП на община Завет и правилата за 
неговото прилагане. 

Промишлените дейности и интензивно животновъдство в определените зони за 
предимно производствени и смесени обществено-обслужващи дейности се разрешават  
при отчитане на конкретното местоположение спрямо жилищното и рекреационно 
застрояване, както метереологичните данни за района и недопускане на замърсяване на 
атмосферния въздух и/или дискомфорт на населението от интензивно миришещи 
вещества.  

Всички Инвестиционни предложения, засягащи защитените зони, влизащи в 
териториалния обхват на община Завет, при наличие на такива, се съобразяват с 
предмета и целите на защита и се съгласуват с компетентните органи за издаване на 
съответния акт. 

При постъпване на инвестиционно намерение за предприятие, класифицирано 
като такова с нисък или висок рисков потенциал на територията на община Завет, при 
условие, че не се предвидят необходимите отстояния за гарантиране на безопасност, 
няма да се разреши неговото реализиране. 

На територията на община Завет няма изградена канализационна мрежа. При 
изграждане на такава ще бъдат спазени всички нормативи и законови разпоредби за 
същата. 

При употребата на торове и продукти за растителна защита, в т.ч.  обезопасяване 
на  торохранилища с цел намаляване и предотвратяване на нитратното замърсяване от 
земеделски източници се предвижда да бъдат прилагани добри земеделски практики. 

Допълнителни мерки и индикатори по наблюдението и контролът на 
въздействията върху околната среда при прилагането на ОУП на Община Завет. 

На територията на община Завет няма въведена система за разделно събиране на 
отпадъци. Извършва се събиране и транспортиране на смесени битови отпадъци с два 
сметосъбиращи и сметоизвозващи автомобила до Регионално депо за отпадъци гр. 
Разград. 

През отчетната година не са извършвани действия по рехабилитация на  
 



                                           
 

 
 

 
съществуващи и изграждане на нови ВиК мрежи и съоръжения. На територията на 
община Завет няма изградени ПСОВ. 

През годината няма одобрени и реализирани планове, програми и/или 
инвестиционни предложения допустими спрямо режима на защитени зони по смисъла 
на Закона за биологичното разнообразие. 

Относно функционалното зониране, през отчетната година няма площи с 
променено предназначение спрямо ОУП. Няма постъпили искания за изменение на 
одобрения ОУП на община Завет. 

Не са одобрени за изграждане предприятия или съоръжения в които ще бъдат 
съхранявани или употребявани опасни химични вещества и/или смеси.         

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 127, ал. 9 от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ), Общинският съвет гр. Завет  

 

РЕШИ:   

 
1. Приема Годишен доклад за изпълнение на Общия устройствен план на 

община Завет /ОУПО/ за 2021 г. 

  Настоящото 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 

 



                                           
 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет гр. Завет, област Разград 

Протокол  № 31 от 20.09.2022 година 

 

ПО  ШЕСТА  ТОЧКА 

Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на извънредно 

заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Иван Рилски - 

Разград” АД на 07.10.2022 г.  

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват - 0 (нула) от проведеното поименно 

гласуване прие следното  

РЕШЕНИЕ  № 321 

В деловодството на Общински съвет - Завет е постъпило писмо - покана с Вх. № 
02-66/09.09.2022 година от Изпълнителния директор на МБАЛ „Св. Иван Рилски - 
Разград” АД – Теодор Гарвалов, с което съветът на директорите на МБАЛ „Св. Иван 
Рилски - Разград” АД свиква извънредно  Общо събрание на акционерите на МБАЛ 
„Св. Иван Рилски - Разград” АД на 07.10.2022 г. от 11.00 часа в залата (библиотеката) 
на третия етаж на административната сграда на лечебното заведение в гр. Разград, ул. 
«Коста Петров» № 2 при следния дневен ред: 

1. Промяна в състава на Съвета на директорите;  
2. Освобождаване от отговорност на д-р Гечо Жеков – Изпълнителен директор 

за периода от встъпването му от 2017 г. до 2021 г. и да му бъде възстановена 
гаранцията, внесена по чл. 30 ал. 1 от Устава на дружеството; 

3. Освобождаване от отговорност на д-р Петър Тодоров – член на Съвета на 
директорите за периода от 2019 г. до 2021 г. и да му бъде възстановена гаранцията, 
внесена по чл. 30 ал. 1 от Устава на дружеството; 

4. Промяна в чл. 29 от Устава на дружеството с добавянето на нова ал. 2, която 
да дава възможност протоколите на Съвета на директорите да бъдат разписвани от 
членовете чрез квалифициран електронен подпис. 

Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на Общото 
събрание на МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград” АД се гласува по ред, определен от 
Общинския съвет. Доколкото такъв ред към момента не е установен, то следва 
Общинският съвет Завет да определи конкретна позиция за всяко отделно решение и да 
възложи на представителя на общината в Общото събрание на МБАЛ „Св. Иван Рилски 
- Разград” АД, да гласува по съответния начин. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1,  т. 8, т. 23  и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 223, ал. 3 от Търговския 
закон и чл. 15, ал. 3 от Устава на МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград” АД, Общинският съвет 
гр. Завет 

 



                                           
 

 

РЕШИ: 
 

1. Дава мандат на Ахтер Сюлейманов Велиев - Кмет на община Завет  за участие 
в насроченото извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Св. Иван Рилски 
- Разград” АД на 07.10.2022 г. от 11.00 часа в залата (библиотеката) на третия етаж на 
административната сграда на лечебното заведение в гр. Разград, ул.Коста Петров № 2.  

 
2. При невъзможност лицето по т. 1 да участва, Общинският съвет гр. Завет дава 

мандат на Ертан Сали Бахар - заместник кмет на Община Завет да участва в Общото 
събрание на акционерите на МБАЛ - гр. Разград.  

 
3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 
 
3.1. По т. 1 от дневния ред – Промяна в състава на Съвета на директорите, 

представителят на Община Завет в Общото събрание на МБАЛ - гр. Разград, да гласува 
«ЗА» следното:  

Решение 1: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 
състава на съвета на директорите: 

- Поради смъртта на д-р Гечо Жеков – изпълнителен директор на лечебното 
заведение, настъпила на 29.08.2022 г.; 

- По молба на Петър Янков Тодоров – член на съвета на директорите, одобрена 
с Протокол № 6/13.05.2022 г., с която желае да бъде освободен от състава на Съвета 
на директорите. 

3.2. По т. 2 от дневния ред - Освобождаване от отговорност на д-р Гечо 
Жеков – Изпълнителен директор за периода от встъпването му от 2017 г. до 2021 
г. и да му бъде възстановена гаранцията, внесена по чл. 30 ал. 1 от Устава на 
дружеството, представителят на Община Завет в Общото събрание на МБАЛ - гр. 
Разград, да гласува «ЗА» следното: 

Решение 2: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност д-
р Гечо Жеков – Изпълнителен директор за периода от встъпването му от 2017 г. до 
2021 г. и му възстановява гаранцията, внесена по чл. 30 ал. 1 от Устава на 
дружеството. 

 
3.3. По т. 3 от дневния ред - Освобождаване от отговорност на д-р Петър 

Тодоров – член на Съвета на директорите за периода от 2019 г. до 2021 г. и да му 
бъде възстановена гаранцията, внесена по чл. 30 ал. 1 от Устава на дружеството, 
представителят на Община Завет в Общото събрание на МБАЛ - гр. Разград, да гласува 
«ЗА» следното: 

Решение 3: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност д-
р Петър Тодоров – член на Съвета на директорите за периода от 2019 г. до 2021 г. и 
му възстановява гаранцията, внесена по чл. 30 ал. 1 от Устава на дружеството. 
 

3.4. По т. 4 от дневния ред - Промяна в чл. 29 от Устава на дружеството с 
добавянето на нова ал. 2, която да дава възможност протоколите на Съвета на 
директорите да бъдат разписвани от членовете чрез квалифициран електронен 
подпис, представителят на Община Завет в Общото събрание на МБАЛ - гр. Разград, да 
гласува «ЗА» следното: 

 
 



                                           
 

 
 
 

Решение 4: Общото събрание на акционерите Променя чл. 29 от Устава на 
дружеството с добавянето на нова ал. 2, която дава възможност протоколите на 
Съвета на директорите да бъдат разписвани от членовете чрез квалифициран 
електронен подпис 

 
4. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото 

събрание на акционерите ще се проведе на 21.10.2022 г. от 11.00 часа на същото място. 
Общинският съвет гр. Завет  упълномощава представителя на Община Завет, определен 
по т. 1 от настоящето решение, да участва в Общото събрание на 07.10.2022 г. и да 
гласува в съответствие с решенията по т. 3. 

 
5. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет - 
Завет. 
 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 

Ерсин  Исмаил………………… 

Председател на Общинския съвет на гр. Завет  



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 31 от 20.09.2022 година 

 
ПО  СЕДМА  ТОЧКА 
Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 

– общинска собственост при Община Завет за 2022 г.    
    Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

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

РЕШЕНИЕ  № 322 
 

  Съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал.1 от 
Наредба № 2 на ОбС – гр. Завет за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество с Решение № 251 по Протокол № 25/17.02.2022 г., Общинския 
съвет - гр. Завет прие Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост при Община Завет за 2022 г., същата беше допълнена със 
Решения № 277 по Протокол № 27/15.04.2022 г. и № 312 по Протокол № 
30/25.08.2022 г.на Общинския съвет - гр. Завет.  

 Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяваща гъвкавост 
при нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от 
конкретни условия и влезли в сила промени в нормативната уредба, в това число при 
необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. 
           От страна на физическо лице има подадено заявление за наемане на имоти – 
общинска собственост, същите не са включени в програмата и затова е необходимо 
неговото актуализиране. 

Предвид на това предлагам да се направят следните допълнения в годишната 
програма за 2022 г.: 

В буква „А. Имоти, които община Завет има намерение да предостави под 
наем” от Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да 
предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска 
в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или 
за предоставяне на концесия, дарения“ се добавят 3 нови точки от т.33 до т.35, както 
следва: 

 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

33. Празно дворно място с площ 1070 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Морава“ № 8 

34. Празно дворно място с площ 1010 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Морава“ № 10 

35. Празно дворно място с площ 1350 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Морава“ № 12 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 12 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската 
собственост и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 2 на ОбС – Завет за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество,  Общинският съвет гр. Завет   



                                           
 

       
   РЕШИ: 

 
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост при община Завет за 2022 г., както следва: 
        
           1.1. В буква „А. Имоти, които община Завет има намерение да предостави под 
наем” от Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да 
предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска 
в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или 
за предоставяне на концесия, дарения“ се добавят 3 нови точки от т.33 до т.35, както 
следва: 

 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

33. Празно дворно място с площ 1070 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Морава“ № 8 

34. Празно дворно място с площ 1010 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Морава“ № 10 

35. Празно дворно място с площ 1350 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Морава“ № 12 

 
         2. Допълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2022 година да се публикува на интернет 
страницата на община Завет след приемането й. 

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

        Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 - дневен срок след 
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез 
Общинския съвет – гр. Завет. 
 

 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

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

Протокол  № 31 от 20.09.2022 година 
 

 
ПО  ОСМА  ТОЧКА 

 Отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, за земеделски 
нужди, находящи в с. Острово, чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 10  години.
   
  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
 Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват - 0 (нула) от проведеното поименно 

гласуване прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 323 
 
           В общинска администрация гр. Завет е постъпило искане за наемане на празни дворни 
места – частна общинска собственост, за земеделски нужди в с. Острово, за срок от 10 год., 
искането касае следните имоти: 
          1. Празно дворно място с площ 1070 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Морава“ № 8; 
          2. Празно дворно място с площ 1010 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Морава“ № 10; 
          3. Празно дворно място с площ 1350 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Морава“ № 12. 
          След направена справка е установено, че имотите са свободни и могат да се отдават под 
наем за срок посочен от страна на Заявителя.   

  Отдаването под наем на свободни имоти или части от тях - частна общинска собственост 
се извършва по реда на чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), съгласно който 
свободни имоти или части от тях - частна общинска собственост могат да се отдават под наем за 
срок до 10 години при условията и по реда на ал.2 и ал.3 след решение на общинския съвет. 
           Имотите могат да се отдават след провеждане на публичен търг или публично оповестен 
конкурс, като началната наемна цена се определя съгласно Приложение № 1 към чл.25, ал.2 от 
Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 
Предвид чл.1, ал. 3 от Приложение № 1 към Наредба № 2 на Общинския съвет гр. Завет, 
началната годишна наемна цена е в размер на 46 лв. на декар без ДДС. 

Имотите са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост в Община Завет за 2022 г., в Буква А. „Имоти, които община Завет има 
намерение да предостави под наем”.  
            Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация /ЗМСМА/, при отдаване под наем, под аренда, при ползване на дървесина и 
недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост, които 
се намират на територията на съответното населено място извън територията на общинския 
център, извън случаите на приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет 
определя: 

1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови 
активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на 
социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място;  

2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско 
имущество, извън имуществото по т.1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски 
територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска  

 
 



                                           
 

 
 
 

собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното 
населено място. 

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.52, ал.5, т.2 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, чл.1, ал.3 от Приложение № 1 към 
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 10 

години на недвижими имоти – частна общинска собственост в с. Острово, както следва: 
1.1 Празно дворно място с площ 1070 кв.м. в с. Острово, ул. „Морава“ № 8, кв. 1, УПИ  

ХI - 6, съгласно АЧОС № 378/18.04.2001 г. 
1.2 Празно дворно място с площ 1010 кв.м. в с. Острово, ул. „Морава“ № 10, кв. 1, УПИ  

ХII - 7, съгласно АЧОС № 379/18.04.2001 г. 
1.3 Празно дворно място с площ 1350 кв.м. в с. Острово, ул. „Морава“ № 12, кв. 1, УПИ  

ХIII - 7, съгласно АЧОС № 380/18.04.2001 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 10 години за имотите описани 
в т.1 на настоящото решение. 

3.1 Определя начална тръжна цена за имот - празно дворно място с площ 1070 кв.м. в с. 
Острово, ул. „Морава“ № 8 – 49,22 лв. наем на година. 

3.2 Определя начална тръжна цена за имот - празно дворно място с площ 1010 кв.м. в с. 
Острово, ул. „Морава“ № 10 – 46,46 лв. наем на година. 

3.3 Определя начална тръжна цена за имот - празно дворно място с площ 1350 кв.м. в с. 
Острово, ул. „Морава“ № 12 лв. – 62,10 лв. наем на година. 

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

цена.   
6. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за отдаване 

под наем на горепосочените имоти по законоустановения ред. 
       7. Не се допускат до участие в публичния търг лица, които по отношение на община 

Завет са неизправни длъжници, както и лица, чийто договор за наем е прекратен по тяхна вина 
в три годишен срок преди провеждане на търга или конкурса. 

       8. Определя 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско 
имущество, извън имуществото по т.1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски 
територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска 
собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в с. Острово. 

       9. 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 решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общинския съвет – гр. Завет. 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 
                                                                                                                                                                     



                                           
 

 
    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

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

Протокол  № 31 от 20.09.2022 година 
 

 
ПО  ДЕВЕТА ТОЧКА 

 Разпореждане с част от недвижим имот – помещение в „Здравна служба“ 
с. Сушево, собственост на община Завет.  
   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

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

РЕШЕНИЕ  № 324 
 

 В общинска администрация гр. Завет е постъпило заявление от  страна на 
физическо лице за закупуване на част от недвижим имот – помещение със застроена 
площ 33,80 кв.м., находящ се в „Здравна служба“, с адрес с. Сушево, ул. „Панайот 
Хитов“ № 3. За имота има съставен АЧОС № 1134/13.09.2022 г., вписан в Служба по 
вписванията към КРС. 
 Имотът е включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2022 г., приета от Общински съвет Завет, с която са 
определени общинските имоти, които Община Завет има намерение да продаде през 
2022 г.  
 В Закона за общинската собственост и Наредба № 2 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет гр. Завет е 
определен редът за продажба на имоти – частна общинска собственост. В случаите на 
сделки по разпореждане, кметът на общината възлага на оценител на недвижими имоти 
изготвянето на оценка на общинското имущество, предмет на търга или конкурса. 
Оценките се одобряват от Общинския съвет при вземане на решение за разпоредителна 
сделка. 
 За част от недвижимия имот - помещение със застроена площ 33,80 кв.м., 
находящ се в „Здравна служба“, с адрес с. Сушево, ул. „Панайот Хитов“ № 3, кв. 21, 
УПИ VIII – 120 „Здравна служба“, съгласно действащия ПУП на с. Сушево, одобрен със 
заповед № 45/13.05.1996 год. на кмета на община Завет, е изготвена данъчна оценка по 
чл. 264 от ДОПК и пазарна оценка от лицензиран оценител, както следва: 
 Данъчна оценка на имота: 594,46 лв.  
 Пазарна оценка на имота:  2 359,24 лв.  
 С продажбата на имота ще се реализира годишната програма, както и ще 
постъпят и допълнителни приходи в общинския бюджет, от една страна, а от друга ще 
бъде удовлетворен желанието на заявителя - жител на Община Завет. 
 Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА при отдаване под наем, под 
аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане 
с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на 
съответното населено място извън територията на общинския център, извън случаите на 
приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет определя:  



                                           
 

 
 
 

1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински 
нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и 
текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на 
съответното населено място;  

2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго 
общинско имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски 
земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски 
продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на 
дейности от местно значение в съответното населено място. 

  Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 
от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37, ал. 1 и ал. 4, чл. 38, ал. 1 от 
Наредба № 2 на Общинския съвет - гр. Завет за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество,  Общинският съвет гр. Завет  

 
РЕШИ: 

 1. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на имот в с. 
Сушево  – частна общинска собственост, както следва: 
     1.1. Помещение със застроена площ 33,80 кв.м., находящ се в едноетажна 
масивна сграда с площ 159,80/180 кв.м. с предназначение „Здравна служба“, кв. 21, 
УПИ VIII – 120 „Здравна служба“, съгласно действащия ПУП на с. Сушево, одобрен 
със заповед № 45/13.05.1996 год. на кмета на община Завет, с адрес с. Сушево, ул. 
„Панайот Хитов“ № 3. За имота има съставен АЧОС № 1134/13.09.2022 г.   

Данъчна оценка на имота: 594,46 лв. 
Пазарна оценка на имота:  2 359,24 лв. 

     Определя начална тръжна цена: 2 359,24 лв.   
2. Приема изготвената пазарна оценка на оценител на недвижими имоти по т. 1. 

 3. Определя стъпка за наддаване за имота, описан в т.1 – 5 % от началната 
тръжна цена. 

 4. Определя депозит за участие в публичния търг за имота, описан в т.1 – 50 % 
от началната тръжна цена. 

 5. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 
продажба на горепосочения имот по законоустановения ред.   

 6. Не се допускат до участие в търга лица, които по отношение на общината са 
неизправни длъжници – имат неизплатени наеми, неиздължени данъци и такси. 

 7. Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват 
за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и 
техническата инфраструктура на територията на с. Сушево.  

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 
му пред   Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет – гр. 
Завет. 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 31 от 20.09.2022 година 

 
ПО  ДЕСЕТА  ТОЧКА 
Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Завет за учебната 

2022/2023 година.    
     Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

 Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 1 (един), 

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

РЕШЕНИЕ  № 325 
 

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

Всички директори на учебни заведения, които предвиждат да сформират слети и 
маломерни паралелки през учебната 2022/2023 година са входирали своите искания в 
общинската администрация (Приложение № 1, 2, 3, 4, 5, 6).  

Така също Началника на РУО Разград е предоставил и разрешение за маломерни 
паралелки под минимума за паралелка – Приложение №7 

Директорът на ДГ “Осми Март“ е входирал искане уповавайки се на чл. 59, от Наредба 
за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 
приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 година, което гласи „При недостатъчен брой деца за 
формиране на група в общинска детска градина с решение на общинския съвет в населено 
място може да се формира само една група в детска градина с минимум 6 деца, когато групата е 
единствена за населеното място. (Приложение № 8) 

По предложения на директорите на училища, Общинска администрация е изготвила 
справка (Приложение № 9) за броя на маломерните и слети паралелки и броя на учениците в 
тях за учебната 2022/2023 година в училищата на територията на община Завет. 
 Съгласно чл. 68, ал.1, т.3 и ал.2 от Наредба за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 
година,  изключения от минималния брой на ученици в паралелките се допускат с разрешение 
на финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния 
процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност. 
 Финансови и други средства:  
 Размерът на допълнителните средства се определя, като разликата между норматива за 
минимален брой съгласно Приложение № № 1, 2, 3, 4, 5, 6 (I-IV - 16 ученика; V-VII - 18 
ученика и VIII-XII - 18) и действителния брой на учениците в паралелка се умножи по 
съответния единен разходен стандарт, съгласно чл. 68, ал. 6 от ЗПУО. 
 Задължение на първостепенния разпоредител е да дофинансира общообразователните 
училища, в които общият брой на учениците в паралелките е до 80 ученика. Когато общият 
брой на учениците в съответните паралелки надвишава определения в допълнителни средства 
извън определените по стандарти се осигуряват по преценка на финансиращия орган, ако това е 
необходимо.  
 Цели:  
 Осигуряването на равен достъп на всички до образователните услуги в система на  



                                           
 

 
 
 

народната просвета е най-приоритетната цел на общинската администрация. 
 Очаквани резултати:   
 С утвърждаването на съществуването на маломерни и слети паралелки в училищата на 
учениците от малките населени места, ще се осигури възможността да посещават местните 
училища, което ще гарантира безопасността им, спокойствието на родителите им.  

След анализ на информацията, постъпила от директорите на училищата и детските 
градини в община Завет и в съответствие с действащите нормативни документи в системата, на 
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 59 и чл. 68, ал.1, т.3, ал.2, ал. 6 и ал. 8 от 
Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 
образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 година, и чл. 124, ал.2 от Закона за публичните 
финанси, Общинският съвет гр. Завет       

РЕШИ: 

 1. Утвърждава маломерни и слети паралелки в училищата в община Завет, съгласно 
Пприложение № 9. 
 2. За маломерните и слети паралелки в училищата в гр. Завет и населените места в 
общината, в които общият брой на учениците надвишава 80, дофинансиране е за сметка на 
бюджета на съответното учебно заведение. 
  3. Дофинансира маломерните и слети паралелки от населените места в община Завет, 
отговарящи на условията по чл. 68, ал.4, т.1-3 от Наредба за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.10.2017, 
година в които общия брой на учениците в паралелките е до 80 ученика., а именно:  
  3. 1. ОУ „Васил Левски“ - с. Сушево, община Завет (38 ученика за дофинансиране),  
  3.2. ОУ „Хр. Ботев” - с. Веселец, община Завет (25 ученика за дофинансиране), 
  3. 3. ОУ „Хр. Ботев” - с. Острово, община Завет (26 ученика за дофинансиране), 
  3. 4. ПГЗ „Кл. А. Тимирязев“- гр. Завет (20 ученика за дофинансиране), 
  4. Разрешава съществуването на група с 8 /осем/ деца в ДГ “Осми Март“ с. Сушево, 
община Завет 
  5. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
 Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет град Завет. 
 

 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 31 от 20.09.2022 година 

 
ПО  ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
Даване на съгласие за формиране на изнесена група към Детска градина 

„Слънчо”- гр. Завет, в село Прелез за учебната 2022/2023 година.    
    Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

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

 
РЕШЕНИЕ  № 326 

 
На 26.08.2022 година бяха финализирани поредните срещи с родители на деца 

желаещи възпитанието на техните деца да продължи в изнесената група в село Прелез. 

 Мотивите за тяхното желание е, че не желаят децата им да се подлагат на 
ежедневен стрес, свързан с придвижването им до приемащата детска градина в град 
Завет / Приложение №1/. 

Към настоящия момент общинска администрация гр. Завет няма възможност да 
открие детската градина в с. Прелез, тъй като действащите нормативни документи след 
въвеждането на системата на делегираните бюджети през 2009 г. и приемането през 
2016 г. на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), със средства 
от държавния бюджет се финансират дейностите за издръжка на процеса по възпитание 
и обучение на децата, въз основа на броя на институциите, броя на групите и броя на 
децата и стандартите за тях, определени с акт на Министерски съвет, не позволяват 
откриване на нова детска градина към настоящия момент, но е възможно да се запази 
изнесената група в село Прелез към детска градина „Слънчо”- гр. Завет за учебната 
2022/2023 година. 

Със запазването на изнесената група в с. Прелез, ще се създаде възможност за 
по-тесен контакт на педагозите с родителите, както и ще се премахнат неудобствата 
при пътуване на децата рано сутрин от с. Прелез към гр. Завет и обратно.  

Предвид спецификата на общността, ежедневната работа и общуване, 
своевременното откликване на потребностите на родителите ще засили контрола по 
обхващането на децата в задължителна предучилищна възраст и осигуряването на 
подходяща образователна среда.      

В изнесената група в село Прелез, ще се отглеждат, възпитават, социализират и 
обучават деца от 2 до 6 годишна възраст на целодневна организация на 
предучилищното образование. 

Броя на децата, които ще се обучават и възпитават през учебната 2022/2023 г. в 
изнесената група в с. Прелез, ще бъде както следва: 

  - Изнесена група с. Прелез - 1 група с 6 деца; 
  За обучението на децата в изнесената група в с. Прелез, няма да е необходимо 
осигуряване на транспорт, защото обучението и възпитанието на децата ще се 
извършва в рамките на селото, в сградата на бившата  ДГ“Славейче“ с. Прелез, с адрес: 
обл. Разград, общ. Завет, с. Прелез, ул. „Лудогорие“ № 26. 



                                           
 

   
 
 

  Учебна година, от която се предлага формирането на изнесената група -  
учебната 2022/2023 година. 
 Занятията на изнесената група ще се извършват в сградата на бившата 
детската градина, която е с изградена достъпна архитектурна среда за деца със СОП, 
материално техническото, кадровото и финансовото осигуряване на дейността. 
Сградата, отговаря на Наредба № 2 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към 
детските градини.  

Финансирането на изнесената група ще се извърши от бюджета на ДГ“Слънчо“ 
гр. Завет, като се предвижда щатното разписание да се състои от един педагог и един 
помощен персонал, общо за изнесената група в с. Прелез - две щатни бройки.  

 Съгласно чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост, имотите и вещите - 
общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица 
и звена на общинска бюджетна издръжка. Предвид тази разпоредба и с цел да се 
осигури обезпеченост да се осъществяват функциите на изнесената група в с. Прелез, е 
необходимо на директора на ДГ “Слънчо“ гр. Завет, да се предостави управлението на 
наличния инвентар и сградния фонд на закритата ДГ „Славейче“ с адрес: обл. Разград, 
общ. Завет, с. Прелез, ул. „Лудогорие“ № 26. 

 Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност 
на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от 
местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на 
образованието.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, и т. 23 и ал. 2, чл. 17, ал.1, 
т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 256, ал.1 и 4 
от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, ал. 1 и чл. 8, ал.1 от 
Закона за общинската собственост, Общинският съвет гр. Завет     

РЕШИ: 

1. Дава съгласие да се формира изнесена група към Детска градина 
„Слънчо”- гр. Завет, в село Прелез за учебната 2022/2023година. 

2. Изнесената група да провежда занятията си на адрес: обл. Разград, общ. 
Завет, с. Прелез, ул. „Лудогорие“ № 26, считано от 01.09.2022г. 

3. Управлението на наличния инвентар и сградния фонд на ДГ „Славейче“ с. 
Прелез, с адрес: обл. Разград, общ. Завет, с. Прелез, ул. „Лудогорие“ №26, възлага на 
директора на ДГ „Слънчо“ гр.Завет. 

4. Възлага на Кмета на община Завет да извърши всички последващи правни и 
фактически действия по настоящото решение. 

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, чрез Общинския съвет – 
Завет. 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет  


