
                                                                                                             
 
 

 
ОТЧЕТ 

за 
   Работата на Общинския съвет гр. Завет и неговите комисии и изпълнение 

решенията на съвета, приети през периода юли 2021 г. – декември 2021 година  
 

В изпълнение разпоредбата на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, предлагам на вниманието на 
обществеността и на Общинския съвет, отчет за работата на Общинския съвет гр. Завет 
и неговите комисии през периода юли 2021 г. – декември 2021 година и приетите 
решения през същия период. 

Дейността на Общински съвет – гр. Завет, като орган на местното 

самоуправление се осъществява съгласно Конституцията на Република България, 

Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), действащото 

законодателство и е съобразена с Европейската харта за местно самоуправление.  

Като орган на местното самоуправление, Общинският съвет приема решения в 

рамките на своята компетентност, при спазване на изискванията на закона и 

съобразяване с интересите на гражданите на общината. Общинският съвет е колективен 

орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване 

принципите на законност, публичност, отговорност и гражданско участие. 

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, заседанията на 
Общинския съвет се свикват от неговия Председател. През отчетния период 
Общинският съвет гр. Завет е провел 4 заседания, на които са приети общо 44 решения 
от различно естество, а именно: 

 Разпореждането с общинска собственост; 
 Осигуряване финансовото развитие и стабилност на общината; 
 Контрол по отношение на дружествата, в които общината е съдружник; 
 Подпомагане на културни институции и образователни структури. 

Преобладаваща част от решенията на съвета касаят приемането и изменението 
на общинския бюджет за 2021 година, управлението и разпореждането с общинско 
имущество, социални въпроси и устройството на територията.  

Основен вносител на проектите за решения е кметът на общината – 36 (тридесет 
и шест) предложения за решения. Председателят на Общинския съвет е внесъл 8 (осем) 
предложения за решения.  

Всички решения на Общински съвет – гр. Завет са взети с изискуемото от закона 
мнозинство и начин на гласуване.  

 
През периода са приети: 

 Годишен Отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от 
Европейския съюз на Община Завет за 2020 година; 

 Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Завет; 
 Тригодишна бюджетна прогноза за периода 2022 - 2024 г. – етап 2 на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 
Община Завет; 

 Програма за намаляване на риска от бедствия в община Завет за периода 
2021 – 2025 г.; 



 Програма на Община Завет за изпълнение на Националната програма за 
овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията 
на Република България и План за действие на общината; 

 Годишен доклад за 2021 г. за последваща оценка на изпълнението по 
Плана за развитие на Община Завет за периода 2014–2020 г.; 

 Програма за енергийна ефективност на община Завет за 2021 – 2025 г. 
 

Работата на Общинския съвет е свързана и зависима от Общинската 

администрация. Голяма част от предложенията за решения се изготвят от експертите в 

администрацията и след приемането им в необходимия срок същите биват 

предоставяни за изпълнение на съответните дирекции и длъжностни лица.  

В изпълнение на решенията на Общинския съвет, Кметът на Общината издава 
заповеди. В деловодството на Общинския съвет са представени 56 бр. заповеди в 
изпълнение на негови решения. 

Важен момент в работата на съвета е произтичащият от чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА 
ангажимент да разработва и приема подзаконови нормативни актове в изпълнение на 
задълженията си по ал. 1 на същия член. 

 
През периода не са приети нови наредби.  
 
Не са направени актуализации на поднормативни актове. 

На заседанията на постоянните комисии винаги присъстват представители на 
администрацията от съответния ресор, както и вносители на съответните материали и 
предложения и активно участват в изясняване законността и целесъобразността на 
даденото управленско решение. Всички решения на Общинския съвет са взети с 
изискуемото от закона мнозинство и начин на гласуване. 

Основно работата на Общинския съвет е провеждане на съвместни заседания. 
 
През периода са проведени 5 съвместни заседания на всички комисии, на които 

са разгледани всички постъпили материали за обсъждане и вземане на решение в 
Общинския съвет.  
 
       СПРАВКА 
 за вида и броя на решенията, приети от Общинския съвет през периода юли 2021 
г. – декември 2021 година 
   
                                                                                                                           

 
                      Тематика на решенията 

 
Бр.приети 
решения 

Решения, с които са приети наредби на Общинския съвет 
или техни изменения 

0 

Решения, с които са приети програми, планове, стратегии 3 
Решения, с които са приети отчети за изпълнение на 
програми, планови, стратегии 

0 

Решения за предоставяне на еднократни парични 
помощи 

2 

Решения  за приемане на бюджета на Общината и 
промяна по бюджета, в т.ч. прие- 
мане и актуализиране разчета за капиталови разходи 

8 

Решения за кандидатстване на Община Завет по проекти 3 



 
 
 
 
 

 
 

 
От страна на Областния управител за отчетния период има върнато за ново 

разглеждане едно решение на Общинския съвет, което впоследствие е прието на 
следващо заседание. Няма решения, внесени в съда по реда на чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА. 

За периода, след отправен протест от страна на Окръжна прокуратура - Разград 
пред Административен съд гр. Разград, беше заведено административно дело срещу чл. 
11, ал. 2 изр. 1-во, чл. 15, чл. 16 и чл. 56 ал. 2 от Правилник за организацията и 
дейността на Общинския съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация мандат 2019 – 2023 г. Административният съд се произнесе 
по казуса и има влязло в сила съдебно решение. Чл. 11, ал. 2, изр. 1, чл. 15, чл. 16 и чл. 
56, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Завет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 
2023 г. са отменени с Решение на Административен съд гр. Разград. 

Настоящият отчет има за цел да запознае обществеността с дейността на 
Общинския съвет, да спомогне за формиране на преценка по отношение на неговите 
решения, както и възможност за препоръки към нас за подобряване на нашата работа. 

В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, предоставям настоящия отчет за второ шестмесечие на 2021 година за 
сведение на вниманието на общинските съветници, на кмета на Общината, кметовете 
на кметства към Община Завет и общинска администрация, на Областния управител, 
както и на жителите на община Завет.  
 
Внесен за разглеждане на заседание на Общинския съвет гр. Завет на 24.03.2022 г. 
 
 
ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет гр.  Завет 

Решения  относно разпореждане, управление  и 
застраховане на общинската собственост 

11 

Решения във връзка с участието на Общината в работата 
на асоциации, дружества, СНЦ 

5 

Организационни решения 2 
Решения с друго естество 10 


