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УВАЖАЕМИ   ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  
 
 
1. Основание 

 
В изпълнение  разпоредбата на  чл.27, ал.6 от Закона за  местното 

самоуправление и местната администрация и чл.   от Правилника за организацията и 
дейността на Общински съвет гр. Завет и взаимодействието му с общинската 
администрация,  предлагам  на вниманието на  обществеността  и на Общинския съвет,  
отчет за работата на Общинския съвет гр. Завет и неговите комисии през периода   
ноември 2015  – декември   2016 година. 

Организацията и дейността на Общинския съвет гр. Завет се определят и 
осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за 
местното самоуправление,  Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и действащото законодателство. 
 
 2. Обща информация  за Общински съвет Завет 
 
            Общинският съвет гр. Завет е конституиран на 06.11.2015 година, когато е 
проведено първото заседание на Общинския съвет , свикано от Областния управител на 
област Разград. В изпълнение на ЗМСМА всички 17 съветника са положили клетва, 
удостоверена с подписването на клетвен  лист. 
            Общинският съвет гр. Завет се състои от 17 общински съветника, представители 
на следните партии: 

 ПП”ДПС” – 13 съветника; 
 ПП”ГЕРБ” – 2 съветника; 
 КП „Реформаторски блок” – 2 съветника. 

             Всички общински съветници са мъже, 7 са с висше образование, 1 с полувисше 
и  останалите със средно-специално и средно образование. 
             Всички съветници, като лица, заемащи публични длъжности, са подали  
декларации по чл.12, т. 1 и т. 2 от Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси в срокове, посочени в закона. Декларациите са обявени на 
интернет страницата на общината при спазване на Закона за  защита на личните данни.  
 

 



Към Общинския съвет са изградени следните постоянни комисии: 
 Постоянна комисия „Бюджет и финанси, местни данъци и такси, 

общинска собственост”; 
 Постоянна комисия „Устройство на територията,  комунални дейности, 

строителство, В и К  и опазване на  околната среда, концесии”; 
 Постоянна комисия  „Икономическа и инвестиционна политика,  

промишленост, търговия, транспорт, селско стопанство” 
 Постоянна комисия  Образование, култура, здравеопазване и социални 

дейности, младежки дейности и спорт; 
 Наблюдателна комисия  по чл.170, ал.2 от Закона за  изпълнение на 

наказанията и задържане под стража ; 
 Комисия  по  член 25, ал.2, т. 3 от  Закона  за   предотвратяване  и 

установяване  на   конфликт на интереси; 
 Общинска комисия за обществен ред и сигурност, 
 Общинска комисия  по безопасност на движението по пътищата. 

 
 

През отчетния период Общинският съвет гр. Завет е провел  13 заседания, на 
които са приети  общо  157 решения от различно естество. Преобладаваща част от 
решенията на съвета   касаят приемането и изменението на общинския бюджет  за 2016 
година, социални въпроси, устройството на територията,  приемане на нови и 
актуализиране на вече приети подзаконови актове.  

 Приета бяха: 
 Стратегия  за управление на общинската собственост на община Завет за 

периода 2015-219 година; 
 Финансова прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни 

приходи и  на разходите за местни дейности на Община Завет; 
 Стратегия за развитие на социалните  услуги в община Завет  за периода  

2016-2020г.; 
 Отчет  за  изпълнението на бюджет 2015 година, разпореждане с 

общинска собственост,   
 

Приети са и решения, засягащи  образователните и културните институции на 
територията на общината. 

Решенията са приети с необходимото мнозинство и при спазване на 
необходимата процедура. 

От страна на Областния управител за отчетния период няма върнати за ново 
разглеждане  решения на Общинския съвет или отнесени в съда  по реда на чл.45, ал.4 
от ЗМСМА. 
 

Отличителни характеристики на взетите през отчетния период решения следват 
логиката на  приетите през предходните години  такива, а именно: 

 Разпореждането  с общинска  собственост утвърждава тенденцията за 
увеличаване предлагането на земеделска земя както за  отдаване под наем, така 
и за продажба.  Това  произтича, както  от проявения  инвеститорски интерес, 
така и от презумпцията, че Общината следва да бъде добър стопанин по 
отношение на общинската собственост; 

 Подсигуряване финансовото развитие  и стабилност на общината; 
 Контрол по отношение на дружествата, в които общината е съдружник; 
 Подпомагане на културни институции и образователни структури. 



 
През отчетният период дейността на  изградените към Общинския съвет  гр. Завет 

постоянни комисии е следната: 
 ПК “Бюджет и финанси, местни данъци  и такси,общинска 

собственост”   е провела  три  заседания. 
 ПК  „Устройство на територията,  комунални дейности, 

строителство,  В и К  и опазване на  околната среда, концесии” е  
провела три заседания. 

 ПК  „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности, 
младежки дейности и спорт” е провела 7 заседания, на които освен 
документите,  които е обсъдила, са разгледани 145 заявления  за 
отпускане на еднократна парична помощ и са удовлетворени 137 от тях. 
Тази дейност се явява  изключително трудоемка и отговорна, както за 
постоянната комисия, така и  за Общинския съвет, но изключително 
съществена за  работата на съвета. По този начин Общинският съвет 
откликва, съобразно своите възможности,   на потребностите на  хората  
и техните семейства. 

През периода са проведени тринадесет съвместни заседания на всички комисии, 
на които са разгледани  абсолютно всички постъпили материали за  обсъждане и 
вземане на решение в Общинския съвет..  
 

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

През годината  се  приеха  три нови  наредби : 
 Наредба за условията и реда за записване, отписване и  преместване на 

деца в  общинските детски градини на територията на  Община Завет ; 
 Наредба за движение и управление на общинската пътна мрежа в община 

Завет  
 Наредба за  принудителното изпълнение на   заповеди за премахване   на 

незаконни   строежи   от четвърта до шеста категория или части от тях на 
територията на община завет 

                                                                                       
Приети бяха още: 

 Наредба   за изменение и допълнение на Наредба № 17 за  определяне 
размера на местните  данъци  на  територията на община Завет; 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за условията и реда 
за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите 
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 
на  Ощина Завет; 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред 
на територията на община Завет; 

 Наредба за изм.и доп на Наредба № 9  за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Завет.  

 
След  отправени протести от страна на Окръжна прокуратура  - Разград  пред 

Администратевен съд гр. Разград,  бяха заведении две  административни дела срещу 
текстове по актове на Общинския съвет (Наредба № 4 и Наредба № 9). 



Административният съд се  произнесе  по двата  казуса и има  влезли в  сила съдебни 
решения.   

През периода се работи  последователно за  публичност и прозрачност при  
приемането на решенията и актовете на Общинския съвет. Всеки проект на нов 
нормативен акт в законоустановения срок се публикува на сайта на Община Завет, 
сектор  «Общински съвет» и се дава възможност на гражданите за  мнения и коментари 
по документа. 

В сайта се пебликува и поканата  за предстоящо заседание на съвета с обявения 
дневен ред.  

 
 Основно задължение на  общинските съветници е участие в работата на  
общинския съвет и неговите комисии, поддържането на постоянна връзка с гражданите  
и разясняване на взетите решения, контакти с общинската администрация по проверка 
и решаване на проблеми от значение за местната общност. 
 Гражданите сами имат възможност  да се убедят в  добросъвестното отношение 
на  техните  избраници към задълженията  им  да представляват техните интереси. 
 Работата на общинските съветници е в пряка  зависимост  от структурите на 
общинската администрация. По-голяма част от докладните записки се изготвят от  
общинската администрация. Практиката  да се разглеждат обстойно  докладните 
записки  предварително  на заседание на постоянните комисии допринася за изчистване 
на неяснотите по разглежданите въпроси и на заседанието на Общинския съвет  да  се 
внася окончателен вариант на документа. 
            Продължава добрата съвместна работа  на общинския съвет с общинската 
администрация, за което  съществено допринася кметът на общината  и неговите 
заместници.   
 
  Установяването на професионални контакти и обмяната на опит със сродни 
институции на територията на  страната  е практика с доказан полезен ефект.  
Представителите на Общинският  съвет  гр. Завет участват редовно  в работата на 
Националното сдружение на  общините в РБ и Асоциацията на председателите на  
общински съвети  в България, Областния съвет за развитие на област  Разград, 
Областен съвет  за превенция на домашното насилие  и др. 
            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 на подобряване на нашата работа. 
 
  
 
ЕРСИН ИСМАИЛ 
Председател на Общинския  съвет гр. Завет 
 
 
 


