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                                                    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  № 30  от  23.05.2018  година 

 
ПО  ВТОРА  ТОЧКА 

        Приемане  на  Правилник за изменение и допълнение на правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет Завет, неговите комисии и 
взаимодействието  му  с  общинската администрация. 

                                                                                           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  № 332 
 

Правилникът  за организацията и дейността на Общинския съвет гр. Завет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация  за мандат 2015-2019 година  
е приет  с Решение № 09 по Протокол № 02 от 30.11.2015 година, изм. и доп. с Решение 
№95  по Протокол№ 09 от 13.06.2016 г., изм. и доп. с Решение №233  по Протокол№ 21 от 
18.08.2017 г. на Общинския съвет гр. Завет, изм. с Решение №14 от 01.03.2018 г. на 
Административен съд – Разград. 
             Правилникът  на Общински съвет Завет  е  основният  документ,  който   урежда 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. С цел осигуряване на по- ефективна организация на работа на 
общинския съвет и неговите комисии при осъществяване на местното самоуправление, 
както и с цел  прецизиране,  при необходимост,  правилникът може да бъде изменен и 
допълнен. 

   І. Причини, които налагат изменението и допълнението на Правилника за 
организацията идейността на Общинския съвет Завет, неговите комисии и 
взаимодействието  му  с  общинската администрация: 

               Правно основание: 
               чл. 21, ал. 3   от ЗМСМА; 
               чл. 26 и чл.28 от ЗНА; 
               чл. 76-79 от АПК; 

С Решение №13, прието по Протокол № 02 от 30.11.2015 година на Общинския съвет 
гр. Завет е изградена  постоянна комисия по чл. 25, ал. 2,  т. 3 от Закона за предотвратяване 
и установяване конфликт на интереси (ЗПУКИ) към Общинския съвет Завет в  състав от 5 
члена, в т.ч. председател.  Комисията имаше  за задача да  извършва дейности, вменени и 
със  Закона  за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

На 19 януари 2018 година  в Държавен вестник бр. 7  е публикуван  Закон за 
противодействие накорупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 
(ЗПКОНПИ). 

С приемането на ЗПКОНПИ се отменят Закона за отнемане в полза на държавата на 
незаконно придобито имущество, Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи 
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висши държавни и други длъжности и Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси. 

Това наложи  Общинският съвет гр. Завет да прекрати  дейността на Постоянната  
комисия по чл. 25, ал. 2,  т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на 
интереси (ЗПУКИ) към Общинския съвет Завет, създадена с Решение № 13 по Протокол № 
02/30.11.2015 г. и  да създаде нова постоянна 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.  

Тези обстоятелства водят  до необходимостта от  промяна на Правилника  за 
организацията и дейността на Общинския съвет гр. Завет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация.  

 
2. Цели,  които се поставят: 
Да се актуализира и прецизира Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет гр. Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация  в съответствие с изискванията на  нормативната уредба 

 
3,Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 
Предложеният проект за  изменение и допълнение  на Правилника за организацията 

и дейността на Общинския съвет гр. Завет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, не изисква финансови  средства. 

 
4. Очаквани резултати от приеманите изменения: 
Съответствие на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет гр. 

Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на  с 
действащата нормативна уредба.  

 
На основание чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове е публикуван проект за 

изменение и допълнение  на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 
Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на интернет 
страницата на Община Завет на 23.04.2018 година. Към настоящия момент, предложения по 
него не са постъпили. 

На вниманието на Общинския съвет е предложен проект на Правилник за изменение 
и  допълнение  на    правилника  за организацията и дейността на Общинския съвет гр. 
Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  за мандат 
2015-2019 година. 

             Предвид  гореизложеното и на основание чл.21, ал.2  и ал.3  от  ЗМСМА   във връзка 
с § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на  Правилника за организация на работа 
на Общинския  съвет гр. Завет, неговите комисии и взаимодействието  му с общинската 
администрация,  Общинският  съвет  гр. Завет  
 

РЕШИ: 
 

            1. Приема Правилник за изменение и  допълнение  на    правилника  за 
организацията и дейността на Общинския съвет гр. Завет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация  за мандат 2015-2019 година, както 
следва: 
 
 
 



 

 
 

3 

                                                                   Правилник  
за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа на Общинския  

съвет - Завет, неговите комисии и взаимодействието  му с общинската администрация  
(Приет с Решение № 09  по Протокол № 02 от 30.11.2015 ., изм. и доп.с Решение №95  по 

Протокол№ 09 от 13.06.2016 г., изм. и доп.с Решение №233  по Протокол№ 21 от 
18.08.2017 г. на Общинския съвет гр. Завет,  изм. с Решение №14 от 01.03.2018 г. на 

Административен съд - Разград) 
 

§1. В чл.40, ал. 3  се правят следните промени: 
1. Отменя т. 1; 
2. Създава се нова т. 3, както следва: 

„т. 3. Комисия по чл. 72, ал.2, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество  (ЗПКОНПИ ).” 

 
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  № 30 от 23.05.2018 година 
 

ПО  ТРЕТА  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  № 333 
 

         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. Във връзка с това  на вниманието на Общинския 
съвет е предложен  отчет за извършени командировъчни разходи от кмета на общината и 
преседателя на Общинския съвет за първото тримесечи евна 2018 година. 
        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  първото  тримесечие на 2018 г., както 
следва: 
                                                                        ОТЧЕТ  
за направените  разходи за командировки от  Кмета на Община Завет и Председателя 

на Общинския  съвет  гр. Завет за първото   тримесечие на  2018 г. 
 

Отчетен период – 
І-во тримесечие на 2018 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 1 029.34 лв 343.90 лв 
    в т.ч. дневни 180.00 лв 140.00 лв 
              квартирни 849.34 лв 203.90 лв 
 

1. 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  №30  от 23.05.2018  година 
 

 ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
        Предложение за предоставяне под наем на  маломерни имоти – частна общинска 
собственост за срок от една стопанска година, находящи се в землищата на Община 
Завет. 
                                                                                        Докл.:Д.Татар–Зам.-кмет на Община 
                                                                                                                                                                                                                                          
        Общинският съвет гр.Завет  с  16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства -1(един)  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 334 
 

         Съгласно чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 
Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя маломерни имоти от 
общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или 
конкурс. Маломерни имоти по смисъла закона са поземлени имоти с площ до 10 дка. Към 
настоящия момент общината разполага с  маломерни имоти, подробно описани в 
приложение № 1 към предложението, които не са определени  и не са дадени под наем, а 
предоставянето под  наем на тези имоти ще донесе допълнителни финансови приходи  на 
общината и ще допринесе  за  поддържането им в добро земеделско и екологично състояние 
от една страна, а от друга страна ще удовлетвори нуждите от земеделска земя на жители на 
общината. 
         Имотите  са включени в  Годишната програма  за  управление на общинската  
собственост на Община Завет, приета с Решение №  290 по Протокол № 26 от 26.01.2018 
година.  
         В решението си Общинският съвет следва да определи и цената на отдаването под 
наем, като към настоящия момент размерът  на средното годишно рентно плащане за  
землищата в област Разград за стопанската  2017 – 2018 година, определен  въз основа на 
данни, предоставени от общинските служби по земеделие, за средната стойност на рентните 
вноски, изчислена на база повече от половината договори, вписани в съответната служба по 
вписванията и регистрирани в съответната общинската служба по земеделие е както следва:  
 
Таблица 1 

Средно  годишно рентно  плащане /лв./ за 2017-2018 стопанска година 

N Община Землище ЕКАТТЕ Ниви 
Трайни 

насаждения 
Пасища/мери Лозя Ливади 

1 Завет Брестовене 06481 51 34 7 39 7 

2 Завет Веселец 10714 38 30 7 40 7 

3 Завет Завет 30065 41 35 8 43 7 

4 Завет 
Иван 
Шишманово 

32192 41 33 7 48 7 

5 Завет Острово 54417 32 34 9 39 7 
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6 Завет Прелез 58147 42 30 7 50 7 

7 Завет Сушево 70384 44 55 6 34 7 
 

Източник: „Областна дирекция земеделие“ – гр. Разград 

 
           Като се има предвид данните от  таблица №1, се предлага цената  за наем на имоти от 
ОПФ за 2018/2019 стопанска година да бъде както следва: 
 
1. Ниви – с. Брестовене – 51 лв., с. Веселец – 38 лв., гр. Завет – 41 лв., с. Иван Шишманово 

– 41 лв., с. Острово – 32 лв., с. Прелез – 42 лв., с. Сушево – 44 лв. 
2. Лозя – с. Брестовене – 39 лв., с. Веселец – 40 лв., гр. Завет – 43 лв., с. Иван Шишманово – 

48 лв., с. Прелез – 50 лв., с. Сушево – 34 лв. 
3. Трайни насаждения /овощна градина/ – с. Брестовене – 34 лв. 

 
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24а,  ал.7 от ЗСПЗЗ,   , 
Общинският съвет гр. Завет   
                                                                       РЕШИ:     

 
1.Общинският  съвет гр. Завет определя 970,599 дка маломерни имоти – частна 

общинска собственост за отдаване под наем без  търг за срок от една стопанска година, 
описани в приложения списък на земеделските земи по землища, номера на имоти, 
местност  и  площта на имотите – Приложение № 1. 
     

Приложение № 1 

№ Номер на 
имота 

Землище Местност НТП Площ на 
имота 

1 030013 гр. Завет Зелен дол Нива 2,321 

2 024018 гр. Завет Западен липак Нива 1,599 

3 028013 гр. Завет Гюзлю къшла Нива 3,676 

4 130433 гр. Завет Гюзлю къшла Нива 1,234 

5 130437 гр. Завет Гюзлю къшла Нива 3,060 

6 043010 гр. Завет Бостаните Нива 3,294 

7 128517 гр. Завет Бостаните Нива 0,118 

8 128518 гр. Завет Бостаните Нива 0,995 

9 128522 гр. Завет Бостаните Нива 0,198 

10 129213 гр. Завет Бостаните Нива 3,237 

11 039020 гр. Завет Гемиите Нива 1,000 

12 056001 гр. Завет Старите лозя Нива 8,617 

13 057001 гр. Завет Новите лозя - И Нива 1,979 

14 057013 гр. Завет Новите лозя - И Нива 7,393 

15 126525 гр. Завет Новите лозя - И Нива 0,478 

16 086046 гр. Завет Новите лозя - Р Нива 0,352 

17 088021 гр. Завет Новите лозя Нива 0,190 

18 121556 гр. Завет Новите лозя Нива 1,211 

19 123306 гр. Завет Новите лозя Нива 0,338 

20 123307 гр. Завет Новите лозя Нива 0,558 

21 124544 гр. Завет Новите лозя Нива 0,494 

22 068007 гр. Завет Дерето Нива 6,043 

23 070002 гр. Завет Калето Нива 4,703 
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24 092001 гр. Завет Дъбака Нива 9,781 

25 104002 гр. Завет Расовата Нива 0,598 

26 139468 гр. Завет Расовата Нива 0,444 

27 104035 гр. Завет Расовата Нива 2,497 

28 131452 гр. Завет Боза къшла Нива 1,037 

29 132384 гр. Завет Боза къшла Нива 1,411 

30 132385 гр. Завет Боза къшла Нива 1,442 

31 134189 гр. Завет Боза къшла Нива 4,626 

32 134343 гр. Завет Боза къшла Нива 2,216 

33 134345 гр. Завет Боза къшла Нива 0,999 

34 134346 гр. Завет Боза къшла Нива 1,097 

35 134355 гр. Завет Боза къшла Нива 6,798 

36 115135 гр. Завет Новите лозя Лозе 1,506 

37 057030 гр. Завет Новите лозя - и Лозе 6,967 

38 112003 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,425 

39 112011 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,617 

40 113015 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,551 

41 113025 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,572 

42 113079 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,618 

43 113092 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,513 

44 114012 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,551 

45 114014 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,400 

46 114018 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,553 

47 114019 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,607 

48 114031 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,604 

49 114052 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,733 

50 114053 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,735 

51 114059 гр. Завет Новите лозя Лозе 4,279 

52 114061 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,734 

53 114066 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,537 

54 114067 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,511 

55 114093 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,632 

56 114104 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,743 

57 114105 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,717 

58 114107 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,645 

59 115001 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,818 

60 115016 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,522 

61 115030 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,532 

62 115045 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,483 

63 115050 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,540 

64 115053 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,548 

65 115060 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,537 

66 115073 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,553 

67 115075 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,657 

68 115087 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,545 

69 115089 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,476 

70 115093 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,516 

71 115094 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,499 

72 115096 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,581 

73 115101 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,490 
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74 115116 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,522 

75 116007 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,683 

76 116015 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,690 

77 116019 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,745 

78 116020 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,710 

79 116023 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,947 

80 116027 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,793 

81 057012 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,999 

82 057014 гр. Завет Новите лозя Лозе 1,001 

83 057015 гр. Завет Новите лозя Лозе 1,003 

84 058001 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,999 

85 058002 гр. Завет Новите лозя Лозе 1,005 

86 058041 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,708 

87 058068 гр. Завет Новите лозя Лозе 9,094 

88 084028 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,216 

89 084057 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,673 

90 085028 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,195 

91 087038 гр. Завет Новите лозя Лозе 1,013 

92 088005 гр. Завет Новите лозя Лозе 0,983 

93 002003 гр. Завет Източен липак нива 5,584 

94 005029 гр. Завет Дренака нива 0,454 

95 008078 гр. Завет Дренака нива 3,387 

96 140027 гр. Завет Изворите нива 5,617 

97 125234 гр. Завет Могилите нива 0,530 

98 125743 гр. Завет Могилите нива 2,304 

99 125891 гр. Завет Могилите нива 1,973 

100 125893 гр. Завет Могилите нива 0,573 

101 125903 гр. Завет Могилите нива 0,906 

102 125904 гр. Завет Могилите нива 0,545 

103 125905 гр. Завет Могилите нива 0,586 

104 128515 гр. Завет Бостаните нива 1,107 

105 129497 гр. Завет Бостаните нива 1,790 

106 130431 гр. Завет Гюзлю къшла нива 2,012 

107 132366 гр. Завет Боза къшла нива 1,167 

108 135358 гр. Завет Расовата нива 1,697 

109 009021 гр. Завет Източен липак нива 2,563 

110 010035 гр. Завет Източен липак нива 2,695 

111 011070 гр. Завет Източен липак нива 1,809 

112 012007 гр. Завет Западен липак нива 2,259 

113 018024 гр. Завет Дренака нива 3,000 

114 018026 гр. Завет Дренака нива 5,999 

115 019036 гр. Завет Дренака нива 0,979 

116 020008 гр. Завет Зелен дол нива 8,375 

117 021037 гр. Завет Дренака нива 4,965 

118 034001 гр. Завет Бостаните нива 0,224 

119 041005 гр. Завет Бостаните нива 2,153 

120 042021 гр. Завет Бостаните нива 0,987 

121 052017 гр. Завет Голямата нива нива 6,619 

122 052039 гр. Завет Голямата нива нива 3,450 

123 061072 гр. Завет Могилите нива 4,732 
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124 063008 гр. Завет Могилите нива 0,925 

125 064004 гр. Завет Могилите нива 6,678 

126 064045 гр. Завет Могилите нива 8,675 

127 064047 гр. Завет Могилите нива 4,005 

128 075016 гр. Завет Изворите нива 4,505 

129 075051 гр. Завет Изворите нива 0,609 

130 076001 гр. Завет Изворите нива 9,098 

131 076018 гр. Завет Изворите нива 4,752 

132 078012 гр. Завет Изворите нива 9,257 

133 081047 гр. Завет Изворите нива 0,388 

134 090001 гр. Завет Изворите нива 2,266 

135 097038 гр. Завет Дъбака нива 0,733 

136 106008 гр. Завет Расовата нива 1,762 

137 008027 гр. Завет Дренака нива 2,045 

138 018027 гр. Завет Дренака нива 4,717 

139 008028 гр. Завет Дренака нива 3,974 

140 010039 гр. Завет Източен липак нива 9,741 

141 031019 гр. Завет Бостаните нива 0,996 

142 054022 гр. Завет Голямата нива нива 3,993 

143 054024 гр. Завет Голямата нива нива 4,328 

144 060004 гр. Завет Могилите нива 1,593 

Общо в землището на гр. Завет 308,141 дка 

№ Номер на 
имота 

Землище Местност НТП Площ на 
имота 

1 015011 с.Брестовене Янката Нива 3,511 

2 016025 с.Брестовене Янката Нива 0,743 

3 097001 с.Брестовене Янката Нива 0,281 

4 100009 с.Брестовене Къшла Нива 2,407 

5 041047 с.Брестовене Чардаклии Нива 3,000 

6 041049 с.Брестовене Чардаклии Нива 2,837 

7 042078 с.Брестовене Чардаклии Нива 8,187 

8 044077 с.Брестовене Чардаклии Нива 0,906 

9 044079 с.Брестовене Чардаклии Нива 0,707 

10 044081 с.Брестовене Чардаклии Нива 0,294 

11 048018 с.Брестовене Чардаклии Нива 1,168 

12 057033 с.Брестовене Текнедже Нива 3,028 

13 060030 с.Брестовене Коджа екинлик Нива 0,915 

14 061023 с.Брестовене Коджа екинлик Нива 1,724 

15 061024 с.Брестовене Коджа екинлик Нива 1,266 

16 070001 с.Брестовене Мастан Нива 2,534 

17 076001 с.Брестовене Мастан Нива 0,553 

18 078029 с.Брестовене Токатсърт Нива 0,785 

19 084006 с.Брестовене Ян тарла Нива 3,594 

20 084022 с.Брестовене Ян тарла Нива 0,312 

21 084029 с.Брестовене Ян тарла Нива 1,020 

22 106830 с.Брестовене Къшла Нива 0,218 

23 106833 с.Брестовене Къшла Нива 0,510 

24 109875 с.Брестовене Къшла Нива 0,560 

25 109883 с.Брестовене Къшла Нива 0,504 

26 109888 с.Брестовене Къшла Нива 1,970 
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27 109897 с.Брестовене Къшла Нива 1,114 

28 109900 с.Брестовене Къшла Нива 1,014 

29 110903 с.Брестовене Къшла Нива 0,986 

30 110904 с.Брестовене Къшла Нива 6,801 

31 110913 с.Брестовене Къшла Нива 1,079 

32 110915 с.Брестовене Къшла Нива 1,624 

33 110917 с.Брестовене Къшла Нива 1,308 

34 111142 с.Брестовене Къшла Нива 2,152 

35 111517 с.Брестовене Къшла Нива 4,311 

36 111527 с.Брестовене Къшла Нива 4,674 

37 111537 с.Брестовене Къшла Нива 3,609 

38 111539 с.Брестовене Къшла Нива 0,360 

39 111999 с.Брестовене Къшла Нива 0,052 

40 112144 с.Брестовене Къшла Нива 5,936 

41 112546 с.Брестовене Къшла Нива 0,117 

42 113005 с.Брестовене Къшла Нива 0,043 

43 113139 с.Брестовене Къшла Нива 1,912 

44 113329 с.Брестовене Къшла Нива 0,646 

45 113332 с.Брестовене Къшла Нива 0,426 

46 113335 с.Брестовене Къшла Нива 1,237 

47 113364 с.Брестовене Къшла Нива 0,065 

48 113365 с.Брестовене Къшла Нива 0,602 

49 113369 с.Брестовене Къшла Нива 1,410 

50 114174 с.Брестовене Къшла Нива 3,541 

51 114190 с.Брестовене Къшла Нива 0,949 

52 114199 с.Брестовене Къшла Нива 1,697 

53 114332 с.Брестовене Къшла Нива 0,120 

54 115093 с.Брестовене Къшла Нива 0,109 

55 115098 с.Брестовене Къшла Нива 0,107 

56 011001 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,959 

57 004011 с.Брестовене Янката Нива 0,576 

58 004019 с.Брестовене Янката Нива 1,169 

59 004024 с.Брестовене Янката Нива 0,877 

60 004025 с.Брестовене Янката Нива 0,458 

61 004033 с.Брестовене Янката Нива 2,106 

62 004036 с.Брестовене Янката Нива 2,702 

63 004041 с.Брестовене Янката Нива 2,703 

64 004052 с.Брестовене Янката Нива 1,987 

65 004054 с.Брестовене Янката Нива 4,115 

66 004057 с.Брестовене Янката Нива 3,112 

67 005010 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,761 

68 002008 с.Брестовене Токат сърт Лозе 0,630 

69 002012 с.Брестовене Токат сърт Лозе 0,584 

70 003003 с.Брестовене Токат сърт Лозе 0,591 

71 003020 с.Брестовене Токат сърт Лозе 0,590 

72 003021 с.Брестовене Токат сърт Лозе 1,268 

73 003022 с.Брестовене Токат сърт Лозе 0,923 

74 003024 с.Брестовене Токат сърт Лозе 0,413 

75 003031 с.Брестовене Токат сърт Лозе 0,844 

76 004010 с.Брестовене Янката Лозе 0,442 
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77 002001 с.Брестовене Токат сърт Лозе 0,368 

78 006013 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 1,735 

79 007001 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 1,305 

80 007030 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 1,292 

81 007031 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 1,350 

82 007087 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 1,094 

83 008005 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 3,325 

84 008009 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 1,048 

85 011002 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 1,001 

86 011034 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 1,158 

87 011044 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 1,013 

88 111554 с.Брестовене Къшла Нива 4,060 

89 098081 с.Брестовене Янката 
Овощна 
градина 

1,201 

90 005014 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,837 

91 005019 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,657 

92 005020 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,826 

93 005038 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,578 

94 006002 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,484 

95 006012 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,336 

96 006027 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,380 

97 006049 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,592 

98 007003 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,699 

99 007009 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,716 

100 007019 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,897 

101 007027 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,744 

102 007028 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,327 

103 007046 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,927 

104 007073 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,578 

105 007078 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,839 

106 008006 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,600 

107 008013 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,617 

108 008016 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,328 

109 009005 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,837 

110 010003 с.Брестовене Коджа екинлик Лозе 0,889 

111 011042 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,421 

112 011049 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,502 

113 011054 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,403 

114 011055 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,748 

115 011056 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,579 

116 011057 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,553 

117 011065 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,566 

118 011077 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,874 

119 011078 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,781 

120 011079 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 0,600 

121 023036 с.Брестовене Янката Лозе 0,851 

122 004066 с.Брестовене Янката Нива 9,842 

123 011089 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 6,382 

124 001038 с.Брестовене Токат сърт Лозе 4,390 

125 001039 с.Брестовене Токат сърт Лозе 4,449 
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126 003042 с.Брестовене Токат сърт Лозе 2,214 

127 004063 с.Брестовене Янката Нива 4,197 

128 004064 с.Брестовене Янката Нива 6,048 

129 004065 с.Брестовене Янката Нива 7,621 

130 011088 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 4,474 

131 011090 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 1,604 

132 011091 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 3,656 

133 011092 с.Брестовене Иванов Чифлик Лозе 2,927 

134 111556 с.Брестовене Къшла Нива 4,571 

135 111557 с.Брестовене Къшла Нива 8,606 

136 113382 с.Брестовене Къшла Нива 1,223 

137 114200 с.Брестовене Къшла Нива 4,650 

Общо в землището на с. Брестовене 236,715 дка 

№ Номер на 
имота 

Землище Местност НТП Площ на 
имота 

1 052005 с. Острово Чардаклия нива 3,015 

2 128802 с. Острово Чайърлък нива 0,134 

3 157001 с. Острово Къшла нива 0,010 

4 158001 с. Острово Къшла нива 0,051 

5 158003 с. Острово Къшла нива 0,034 

6 158004 с. Острово Къшла нива 0,034 

7 160004 с. Острово Къшла нива 5,002 

8 129010 с. Острово Чайърлък нива 5,553 

9 133005 с. Острово Паласча нива 6,101 

10 064013 с. Острово Новите места нива 6,179 

11 128017 с. Острово Чайърлък нива 1,928 

12 129002 с. Острово Чайърлък нива 3,475 

13 129007 с. Острово Чайърлък нива 0,986 

14 043024 с. Острово Могилите нива 7,056 

15 025091 с. Острово Каршията нива 2,250 

16 037019 с. Острово Тарлалък ямасъ нива 5,417 

17 149024 с. Острово Коренежа нива 1,275 

Общо в землището на с. Острово 48,500 дка 

№ Номер на 
имота 

Землище Местност НТП Площ на 
имота 

1 038004 с. Прелез Край село нива 0,619 

2 020021 с. Прелез Каршъ тарла нива 1,774 

3 034001 с. Прелез Орта бурин нива 2,144 

4 045027 с. Прелез Кору нива 0,859 

5 051001 с. Прелез Кумлук нива 3,910 

6 009001 с. Прелез Коджа екинлик нива 1,919 

7 011055 с. Прелез Коджа екинлик нива 0,356 

8 012074 с. Прелез Лозята нива 0,656 

9 012075 с. Прелез Лозята нива 0,125 

10 012076 с. Прелез Лозята нива 5,349 

11 020011 с. Прелез Каршъ тарла нива 2,942 

12 022006 с. Прелез Край село нива 6,003 

13 022025 с. Прелез Край село нива 6,341 

14 023007 с. Прелез Край село нива 3,524 

15 024022 с. Прелез Край село нива 5,165 
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16 025001 с. Прелез Край село нива 0,371 

17 025002 с. Прелез Край село нива 0,643 

18 026008 с. Прелез Край село нива 6,448 

19 027008 с. Прелез Край село нива 0,341 

20 028025 с. Прелез Дюз екинлик нива 1,212 

21 029001 с. Прелез Дюз екинлик нива 1,696 

22 029023 с. Прелез Дюз екинлик нива 2,016 

23 030012 с. Прелез Дюз екинлик нива 1,869 

24 031007 с. Прелез Край село нива 3,138 

25 031016 с. Прелез Край село лозе 0,712 

26 033023 с. Прелез Орта бурун нива 1,918 

27 038007 с. Прелез Край село нива 1,304 

28 038010 с. Прелез Край село нива 1,206 

29 039013 с. Прелез Кара Вели нива 2,501 

30 039017 с. Прелез Кара Вели нива 0,601 

31 040013 с. Прелез Кара Вели нива 2,403 

32 043022 с. Прелез Край село нива 0,494 

33 044036 с. Прелез Кору нива 2,769 

34 045055 с. Прелез Кору нива 0,966 

35 046022 с. Прелез Кадифе нива 0,407 

36 052004 с. Прелез Край село нива 1,067 

37 052008 с. Прелез Край село нива 2,468 

38 053004 с. Прелез Край село нива 2,400 

39 056001 с. Прелез Край село нива 0,810 

40 056005 с. Прелез Край село нива 1,309 

41 031017 с. Прелез Край село лозе 0,714 

42 031019 с. Прелез Край село лозе 0,513 

43 031020 с. Прелез Край село лозе 0,210 

44 031021 с. Прелез Край село лозе 0,562 

45 031022 с. Прелез Край село лозе 0,342 

46 031023 с. Прелез Край село лозе 0,777 

Общо в землището на с. Прелез 85,873 дка 

№ Номер на 
имота 

Землище Местност НТП Площ на 
имота 

1 008026 с. Веселец Коджа екинлик Нива 2,188 

2 009046 с. Веселец Коджа екинлик Нива 1,662 

3 010011 с. Веселец Коджа екинлик Нива 9,988 

4 013040 с. Веселец Коджа екинлик Лозе 0,506 

5 013109 с. Веселец Коджа екинлик Лозе 0,601 

6 013164 с. Веселец Коджа екинлик Лозе 0,540 

7 013167 с. Веселец Коджа екинлик Лозе 0,447 

8 013174 с. Веселец Коджа екинлик Лозе 0,492 

9 013192 с. Веселец Коджа екинлик Лозе 1,167 

10 013199 с. Веселец Коджа екинлик Лозе 0,457 

11 013200 с. Веселец Коджа екинлик Лозе 0,654 

12 013209 с. Веселец Коджа екинлик Лозе 0,611 

13 013212 с. Веселец Коджа екинлик Лозе 1,022 

14 013217 с. Веселец Коджа екинлик Нива 0,518 

15 023001 с. Веселец Юрджек Нива 7,003 

16 031025 с. Веселец Къшла орман Нива 4,234 
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17 031026 с. Веселец Къшла орман Нива 8,576 

18 036002 с. Веселец Къшла орман Лозе 4,257 

19 036003 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,497 

20 036005 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,488 

21 036013 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,521 

22 036021 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,498 

23 036023 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,560 

24 036024 с. Веселец Къшла орман Лозе 1,430 

25 036050 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,417 

26 036052 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,375 

27 036054 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,445 

28 036059 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,533 

29 036066 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,540 

30 036067 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,587 

31 036069 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,576 

32 036074 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,587 

33 036086 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,587 

34 036098 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,575 

35 036119 с. Веселец Къшла орман Лозе 0,526 

36 038023 с. Веселец Къшла орман Нива 8,994 

37 055001 с. Веселец Бююк мезарлък Нива 1,682 

38 021018 с. Веселец Край село Нива 0,268 

39 022019 с. Веселец Юрджек Нива 0,624 

40 030008 с. Веселец Къшла орман Нива 0,135 

41 035019 с. Веселец Край село Нива 1,103 

Общо в землището на с. Веселец 67,471 дка 

№ Номер на 
имота 

Землище Местност НТП Площ на 
имота 

1 056086 с. Сушево Юсеин гьол Нива 4,845 

2 056057 с. Сушево Юсеин гьол Нива 6,200 

3 056071 с. Сушево Юсеин гьол Нива 7,998 

4 020004 с. Сушево Къшла Нива 2,831 

5 020012 с. Сушево Къшла Нива 2,199 

6 020013 с. Сушево Къшла Нива 1,558 

7 020023 с. Сушево Къшла Нива 7,952 

8 024003 с. Сушево Къшла Нива 0,592 

9 024004 с. Сушево Къшла Нива 0,248 

10 024007 с. Сушево Къшла Нива 0,933 

11 024008 с. Сушево Къшла Нива 2,367 

12 024011 с. Сушево Къшла Нива 4,016 

13 024012 с. Сушево Къшла Нива 5,062 

14 025007 с. Сушево Къшла Нива 5,267 

15 027002 с. Сушево Къшла Нива 0,961 

16 027018 с. Сушево Къшла Нива 7,227 

17 029009 с. Сушево Къшла Нива 5,677 

18 029010 с. Сушево Къшла Нива 5,554 

19 029012 с. Сушево Къшла Нива 1,086 

20 029014 с. Сушево Къшла Нива 2,629 

21 029020 с. Сушево Къшла Нива 1,499 

22 024010 с. Сушево Къшла Лозе 1,286 
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23 021001 с. Сушево Турски лозя Нива 1,452 

24 021003 с. Сушево Турски лозя Нива 0,219 

25 021017 с. Сушево Турски лозя Нива 0,482 

26 029026 с. Сушево Къшла Нива 4,290 

27 023012 с. Сушево Турски лозя Нива 4,408 

28 021073 с. Сушево Турски лозя Нива 0,829 

29 021051 с. Сушево Турски лозя Нива 1,016 

30 021052 с. Сушево Турски лозя Нива 2,370 

31 021053 с. Сушево Турски лозя Нива 0,332 

32 021057 с. Сушево Турски лозя Нива 1,631 

33 021069 с. Сушево Турски лозя Нива 2,092 

34 022002 с. Сушево Турски лозя Лозе 1,140 

35 023008 с. Сушево Турски лозя Нива 0,817 

36 023009 с. Сушево Турски лозя Нива 0,615 

37 020033 с. Сушево Къшла Нива 0,296 

38 020035 с. Сушево Къшла Нива 0,256 

39 026010 с. Сушево Къшла Нива 2,676 

40 027011 с. Сушево Къшла Нива 0,897 

41 068007 с. Сушево Лозята Нива 1,405 

42 021010 с. Сушево Турски лозя Лозе 0,775 

43 021068 с. Сушево Турски лозя Лозе 0,301 

44 022003 с. Сушево Турски лозя Лозе 1,274 

45 024002 с. Сушево Къшла Лозе 0,307 

46 024006 с. Сушево Къшла Лозе 0,391 

47 024009 с. Сушево Къшла Лозе 2,946 

48 024014 с. Сушево Къшла Лозе 0,726 

49 073017 с. Сушево Токмаджа Лозе 0,790 

50 073047 с. Сушево Токмаджа Лозе 0,639 

51 073048 с. Сушево Токмаджа Лозе 0,430 

52 073058 с. Сушево Токмаджа Лозе 0,502 

53 073062 с. Сушево Токмаджа Лозе 1,157 

54 073067 с. Сушево Токмаджа Лозе 0,459 

55 073079 с. Сушево Токмаджа Лозе 0,790 

56 073080 с. Сушево Токмаджа Лозе 0,495 

Общо в землището на с. Сушево 117,192 дка 

№ Номер на 
имота 

Землище Местност НТП Площ на 
имота 

1 014041 с. Иван 
Шишманово 

Дерето Нива 2,448 

2 014054 с. Иван 
Шишманово 

Дерето Нива 0,777 

3 014055 с. Иван 
Шишманово 

Дерето Нива 0,966 

4 014056 с. Иван 
Шишманово 

Дерето Нива 7,816 

5 015002 с. Иван 
Шишманово 

Дерето Нива 6,918 

6 015006 с. Иван 
Шишманово 

Дерето Нива 1,390 

7 016012 с. Иван Дерето Нива 1,010 
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Шишманово 

8 017047 с. Иван 
Шишманово 

Дерето Нива 4,098 

9 017052 с. Иван 
Шишманово 

Дерето Нива 1,993 

10 004007 с. Иван 
Шишманово 

Кара Гюрлюк Нива 4,210 

11 009001 с. Иван 
Шишманово 

Кенезлер Нива 0,945 

12 012035 с. Иван 
Шишманово 

Сърт Нива 2,998 

13 013009 с. Иван 
Шишманово 

Сърт Нива 3,507 

14 013030 с. Иван 
Шишманово 

Сърт Нива 1,346 

15 020011 с. Иван 
Шишманово 

Тикенлик Нива 1,127 

16 022012 с. Иван 
Шишманово 

Тикенлик Нива 1,226 

17 023025 с. Иван 
Шишманово 

Армутлук Нива 7,365 

18 024011 с. Иван 
Шишманово 

Заветски баир Нива 5,099 

19 026006 с. Иван 
Шишманово 

Заветски баир Нива 3,103 

20 030018 с. Иван 
Шишманово 

Къшлаорман Нива 5,383 

21 030022 с. Иван 
Шишманово 

Къшлаорман Нива 4,659 

22 032139 с. Иван 
Шишманово 

Къшлаорман Нива 4,308 

23 032087 с. Иван 
Шишманово 

Къшлаорман Лозе 0,490 

24 035006 с. Иван 
Шишманово 

Къшлалък Нива 1,431 

25 036021 с. Иван 
Шишманово 

Къшлалък Нива 3,767 

26 036038 с. Иван 
Шишманово 

Къшлалък Нива 6,000 

27 036040 с. Иван 
Шишманово 

Къшлалък Нива 4,345 

28 038024 с. Иван 
Шишманово 

Коджа екинлик Нива 1,485 

29 039028 с. Иван 
Шишманово 

Коджа екинлик Нива 1,224 

30 032100 с. Иван 
Шишманово 

Къшлаорман Лозе 0,682 

31 001069 с. Иван 
Шишманово 

Дерето Нива 1,561 

32 002010 с. Иван 
Шишманово 

Дерето Нива 1,023 
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33 016014 с. Иван 
Шишманово 

Дерето Нива 0,050 

34 017023 с. Иван 
Шишманово 

Дерето Нива 8,001 

35 032133 с. Иван 
Шишманово 

Къшлаорман Нива 1,999 

36 032134 с. Иван 
Шишманово 

Къшлаорман Нива 0,621 

37 037004 с. Иван 
Шишманово 

Къшлалък Нива 0,367 

38 037010 с. Иван 
Шишманово 

Къшлалък Нива 0,969 

Общо в землището на с. Иван Шишманово 106,707 дка 

 

Очаквани приходи от наем на земеделска земя  Приложение: 2 

№ Землище Площ/дка Наем за 2018/2019 стопанска година  

1 гр. Завет 308,141 12 745,83 лв. 

2 с. Брестовене 236,715 11 183,78 лв. 

3 с. Острово 48,500 1 552,00 лв. 

4 с. Прелез 85,873 3 637,31 лв. 

5 с. Веселец 67,471 2 604,89 лв. 

6 с. Сушево 117,192 5 012,37 лв. 

7 с. Иван Шишманово 106,707 4 383,20 лв. 

Общо: 970,599 дка 41 119,38 лв. 

  
 

2.  Определя цените за отдаване на земеделските земи от ОПФ както следва: 
            2.1. Ниви – с. Брестовене – 51 лв., с. Веселец – 38 лв., гр. Завет – 41 лв., с. Иван 
Шишманово – 41 лв., с. Острово – 32 лв., с. Прелез – 42 лв., с. Сушево – 44 лв. 
           2.2. Лозя – с. Брестовене – 39 лв., с. Веселец – 40 лв., гр. Завет – 43 лв., с. Иван 
Шишманово – 48 лв., с. Прелез – 50 лв., с. Сушево – 34 лв. 
           2.3. Трайни насаждения /овощна градина/ – с. Брестовене – 34 лв. 
           3. Упълномощава кмета на общината да сключи договорите за отдаване под наем на 
общинските имоти за срок от една стопанска година, след представяне на платежен 
документ за внесен наем.           
   4. 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. 

 
 

 
 
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  №  30  от  23.05.2018  година 
 

   ПО  ПЕТА ТОЧКА 
         Отмяна на Решение № 322 на Общинския съвет гр. Завет, прието по Протокол № 
29 от 26.04.2018 г. 
                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

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

РЕШЕНИЕ  № 335 
 

 

         На заседанието на 26.04.2018 г., Общинският съвет гр. Завет  прие Решение № 322, с 
което дава  съгласие Община Завет да кандидатства с проект  „Повишаване качеството на 
живот и създаване на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция и рехабилитация 
на улици в населените места на територията на община Завет”, включващ следните 
улици:  гр. Завет, улица „Кирил и Методий“, с. Брестовене, улица „Христо Ботев“, с. 
Сушево, улица „Родопи“, с. Веселец, улица „Христо Ботев“,  с. Прелез, улица „Лудогорие“, 
с. Острово, улица „3-ти март”,   по процедура чрез подбор – улици „Строителство, 
реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 
съоръжения и принадлежности към тях” по Подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура» от 
мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за 
развитие на селските райони    за периода 2014-2020 година (ПРСР 2014-2020 г.). 

 След приемането на решението, Управителният орган на Програмата за развитие на 
селските райони  (ПРСР 2014-2020 г.) направи  допълнителни разяснения по критериите за  
кандидатстване по Подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските 
райони    за периода 2014-2020 година (ПРСР 2014-2020 г.) с цел  събиране на максимален 
брой точки. При така направеното разяснение  се  установи, че  част от улиците, включени в 
горепосочения проект, не отговарят  изцяло на критериите за кандидатстване и това би 
рефлектирало  върху  броя  на точките, които се присъждат и съответно, проектът  няма да 
бъде достатъчно конкурентноспособен, спрямо проектите на другите  кандидати. 

Община Завет своевременно ревизира  улиците, обект на проект „Повишаване 
качеството на живот и създаване на оптимална жизнена среда, чрез реконструкция и 
рехабилитация на улици в населените места на територията на община Завет”. Но 
формулировката  и обхвата на проекта, съгласно Решение №322, прието по Протокол № 29 
от 26.04.2018 година на Общинския съвет гр. Завет, не е прецизна  и това налага отмяната 
на горепосоченото  решение. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет гр. Завет  
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РЕШИ: 

 
1. Общинският съвет гр. Завет отменя свое Решение №322, прието по Протокол № 29 

от 26.04.2018 година. 
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  №30 от 23.05.2018  година 
 
       ПО  ШЕСТА ТОЧКА 

   Кандидатстване на Община Завет с проект „Реконструкция и рехабилитация на 
улици в населени места на община Завет” по процедура чрез подбор – улици 
„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици 
и тротоари и съоръжения и принадлежности към тях” по  Подмярка 7.2. Инвестиции 
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби 
инфраструктура  от Програмата за развитие на селските райони    за периода 2014-
2020 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)  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 336 
 

Със Заповед № РД 09-206 от 06.03.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, 
храните и водите и ръководител на УО на ПРСР 2014-2020 г. са утвърдени насоките за 
кандидатстване по процедура чрез подбор – улици „Строителство, реконструкция и/или 
рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и пренадлежности 
към тях” по  подмярка  7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 
на всички видове малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони    за 
периода 2014-2020 година 
 Публичната инфраструктура е основен фактор за осигуряване на базови услуги на 
населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Устойчивото 
социално-икономическо развитие на селските райони е неразривно свързано със 
съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за населението в 
селските райони. Недостига на инвестиции за обновяване на съществуващата 
инфраструктура и неадекватното качество на предлаганите услуги (спрямо градовете) е 
основният елемент, който продължава да разширява границите на развитие между селските 
и градските райони в България и който, освен това е пречка за създаването на равни 
възможности в социално-икономическото развитие на селските райони. Тези фактори водят 
до влошаване на качеството на живот в селските райони и застрашава способността им да 
задържат населението и да привличат инвестиции, което ги поставя в социално-
икономически спад. 

Населените места в селските райони в България ще станат привлекателни за бизнеса 
и за живеене, чрез поддържането и стимулирането на тяхното икономическо, социално и 
културно развитие, изграждане на липсващата или рехабилитация на съществуващата 
публична техническа инфраструктура. По този начин ще се постигне както съхраняването 



 

 
 

21

на населените места, така и ще се осигури поддържането на образователните услуги, и 
осигуряването на работни места. 

Очакваните резултати от подпомагането се изразяват в създаването и обновяването 
на малки по мащаби публична и техническа инфраструктура, която от своя страна да доведе 
до създаването на оптимална жизнена среда на селските райони, опазването на околната 
среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката и образованието. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата чрез подбор - 
Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици 
и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е в размер на 
97 790 000,00 лева. 

Максималният размер на общите допустими разходи по мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. за целия период на 
прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г. за един кандидат община е левовата равностойност на 10 
000 000 евро. 

Максималният размер на общите разходи по настоящата процедура за едно проектно 
предложение, не може да надхвърля левовата равностойност на 600 000 евро за един 
кандидат община. 
 

По настоящите Условия за кандидатстване допустими кандидати са само общини, а 
допустимата дейност е свързана със строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 
общодостъпна инфраструктура – нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и 
принадлежности към тях, която е с особено важен обществен интерес. Кандидатите общини 
съгласно националното законодателство са задължени в качеството си на публични органи 
да изграждат и подържат тази публична инфраструктура. Поради фактът, че кандидатите са 
малки общини от селските райони, с малък годишен бюджет и приходи, същите няма да 
могат без предоставената подкрепа по настоящите условия за кандидатстване, да изпълнят 
задълженията си да изграждат и поддържат публичната инфраструктура. В тази връзка по 
настоящите условия за кандидатстване се приема, че подкрепата се предоставя за да се 
защитят особено важни обществени интереси и поради това не се прилагат изискването на 
чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 
 По процедурата се подпомагат  проекти, които: 

1. Подпомагат се проекти, които се осъществяват на територията на общините от 
селските райони на Република България, посочени в Приложение № 1 от  документите към 
условията за кандидатстване по процедурата. 

2. Проектите се подпомагат, ако: 
2.1. дейността, включена в проекта, съответства на приоритетите на общинския план 

за развитие на съответната община, удостоверено с решение на общинския съвет; 
2.2. при наличие на одобрена стратегия за Водено от общностите местно развитие 

дейността, включена в проекта, с които ще се кандидатства по тези Условия за 
кандидатстване е съгласувана с председателя на колективния управителен орган на 
местната инициативна група и/или местна инициативна рибарска група, за което се 
представя декларация от председателя на колективния управителен орган на местната 
инициативна група и/или местна инициативна рибарска група, че съответства на 
стратегията. 

3. Подпомагат се проекти, за които са проведени съгласувателните процедури по 
реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона 
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за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда и по реда 
на Закона за културното наследство (ЗКН) с Министерството на културата за защитените 
територии за опазване на недвижимото културно наследство. 

4. Подпомагат се проекти, които съдържат анализ за социални-икономическите 
ползи за развитието на селския район и устойчивостта на инвестицията;  

5. Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата. 
            6. Подпомагат се проекти, ако под терена, в който ще се изпълнят дейностите по 
проекта, са изградени или реконструирани водоснабдителните и/или канализационните 
системи (ВиК) или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за 
период от седем години, считано от датата на сключване на административния договор. 

 
   Воден  от  гореизложеното, предлагам  Община  Завет да кандидатства  по  

процедура чрез подбор – улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови 
и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и пренадлежности към тях” по Подмярка 
7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки 
по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони» от Програмата за развитие на селските райони    за периода 2014-2020 година 
(ПРСР 2014-2020 г.) с проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени 
места на община Завет”, включващ следните улици: гр. Завет, улица „Иван Вазов” (ОК 
148-ОК 167), гр. Завет, улица „Кирил и Методий“ (ОК 208-ОК 420), с. Брестовене, улица 
„Арда” (ОК 140-ОК 180), с. Брестовене, улица „Христо Ботев“ (ОК 97-ОК 121), с. Веселец, 
улица „Христо Ботев“ (ОК 27-ОК 67),  с. Прелез, улица „Йордан Йовков“ (ОК 79-ОК 100), с. 
Острово, улица „3-ти март” (ОК 162-ОК 175).   
           

  Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 5. „Подобряване на техническата 
инфраструктура и състояние на околната среда”, Мярка 10 „Развитие на пътната 
инфраструктура” от Плана за развитие на Община Завет за периода 2014-2020 година.  

  Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общинският съвет гр. Завет  

 
РЕШИ: 

 
1. Дава своето съгласие Община Завет да кандидатства с проект  „Реконструкция 

и рехабилитация на улици в населени места на община Завет”, включващ следните улици:  
гр. Завет, улица „Иван Вазов” (ОК 148-ОК 167), гр. Завет, улица „Кирил и Методий“ (ОК 
208-ОК 420), с. Брестовене, улица „Арда” (ОК 140-ОК 180), с. Брестовене, улица „Христо 
Ботев“ (ОК 97-ОК 121), с. Веселец, улица „Христо Ботев“ (ОК 27-ОК 67),  с. Прелез, улица 
„Йордан Йовков“ (ОК 79-ОК 100), с. Острово, улица „3-ти март” (ОК 162-ОК 175) по 
процедура чрез подбор – улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови 
и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежности към тях” по Подмярка 
7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки 
по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони» от Програмата за развитие на селските райони    за периода 2014-2020 година 
(ПРСР 2014-2020 г.). 

 
  2. Дейностите по проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени 

места на община Завет” отговарят на Приоритет 5. „Подобряване на техническата 
инфраструктура и състояние на околната среда”, Мярка 10 „Развитие на пътната 
инфраструктура”  от Плана за развитие на Община Завет за периода 2014-2020 година.  
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3. Общинският съвет гр.Завет възлага на Кмета на Община Завет да 
предприеме необходимите действия за кандидатстване с проект „Реконструкция и 
рехабилитация на улици в населени места на община Завет”, включващ следните улици:  
гр. Завет, улица „Иван Вазов” (ОК 148-ОК 167), гр. Завет, улица „Кирил и Методий“ (ОК 
208-ОК 420), с. Брестовене, улица „Арда” (ОК 140-ОК 180), с. Брестовене, улица „Христо 
Ботев“ (ОК 97-ОК 121), с. Веселец, улица „Христо Ботев“ (ОК 27-ОК 67),  с. Прелез, улица 
„Йордан Йовков“ (ОК 79-ОК 100), с. Острово, улица „3-ти март” (ОК 162-ОК 175) по 
процедура чрез подбор – улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови 
и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежности към тях” по Подмярка 
7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки 
по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони» от Програмата за развитие на селските райони    за периода 2014-2020 година 
(ПРСР 2014-2020 г.). 

 
4. 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 
                                                                  
                                                                      
 
 
 
 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Завет, проведено на 
23.05.2018 г.,  Протокол № 30, т. 6 от дневния ред по доклад № 03-597/18.05.2018 г., при 
кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 16 (шестнадесет) гласа 
„за”, „против” - 0 (нула), „въздържали се”- 0(нула), отсъства -1(един) и е подпечатано с 
официалния печат на Общинския съвет Завет. 
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                                                              ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                        Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №30 от 23.05.2018  година 
 

ПО СЕДМА  ТОЧКА 
          Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на заседание на  
Общото събрание на „ВиК” ООД  гр. Исперих  на 30.05.2018г.  

                                                                                          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 поименно  гласуване прие 
следното 

                                    
                                                             РЕШЕНИЕ  № 337 

 
             В деловодството на Общинския съвет гр. Завет е постъпило  Писмо - покана с Вх. № 
03-596/15.05.2018 година от Управителя на „ВиК” ООД  гр. Исперих – инж. Айдън Мехмед, 
с което се свиква редовно заседание на Общото събрание на съдружниците на  „ВиК” ООД  
гр. Исперих на 30.05.2018 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, 
находяща се в гр. Исперих, ул. «Боровец» №1, при следния дневен ред: 
             1. Приемане на Доклад на Управителя на „ВиК” ООД  гр. Исперих през 2017 година 
и приемане на  Годишен финансов отчет на дружеството за 2017 година. 
             2. Освобождаване от отговорност  на Управителя на „ВиК” ООД  гр. Исперих 
за 2017 година. 
             3. Гласуване за избор на одитор за проверка и заверка на годишния  счетоводен  
отчет за 2018 година на „ВиК” ООД  гр. Исперих. 
             4. Разни. 
 

Позицията и мандатът  на представителя на общината за заседанията на Общото  
събрание на  „ВиК” ООД  гр. Исперих 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  „ВиК” ООД  гр. Исперих,  да гласува по съответния 
начин. 

Предвид  гореизложеното  и   на основание чл.138, ал. 1 във връзка с  чл. 139,  ал. 2 
от  Търговския закон и чл. 19, ал. 4  от Дружествения договор на  „ВиК - ООД” гр. Исперих, 
на основание чл.21, ал.1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за   местното  самоуправление и 
местната администрация,  Общинският  съвет  гр. Завет   

                                                           
                                                          РЕШИ:    
 
1.  Дава мандат на Ахтер Сюлейманов Велиев - Кмет на община  Завет  за участие в 

насроченото  Общото събрание на съдружниците на  „ВиК” ООД  гр. Исперих на 30.05.2018 
г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Исперих, ул. 
«Боровец» №1. 
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2. При невъзможност  да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да 
упълномощи с изрично пълномощно арх. Денис Юнал Татар - заместник кмет на Община 
Завет за представител на Община Завет в Общото събрание на съдружниците на  „ВиК” 
ООД  гр. Исперих.  

 
3.   Съгласува  позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 
 
3.1. По т. 1 от дневния  ред – Приемане на Доклад на Управителя на „ВиК” ООД  

гр. Исперих през 2017 година и приемане на  Годишен финансов отчет на дружеството 
за 2017 година, представителят на Община Завет в Общото събрание на „ВиК” ООД  гр. 
Исперих,  да гласува «ЗА»  следното  решение:  

Решение 1: Приема  Доклада на Управителя на „ВиК” ООД  гр. Исперих през 2017 
година и приема на  Годишния  финансов отчет на дружеството за 2017 година. 

 
3.2. По т. 2 от дневния ред -  Освобождаване от отговорност  на Управителя на 

„ВиК” ООД  гр. Исперих за 2017 година,  представителят на Община Завет в Общото 
събрание на „ВиК” ООД  гр. Исперих, да гласува «ЗА»  следното:   

Решение 2: Освобождава от отговорност  Управителя на „ВиК” ООД  гр. Исперих 
за 2017 година. 

 
3.3. По т. 3 от дневния ред - Гласуване за избор на одитор за проверка и заверка на 

годишния  счетоводен  отчет за 2018 година на „ВиК” ООД  гр. Исперих, 
представителят на Община Завет в Общото събрание на „ВиК” ООД  гр. Исперих, да 
гласува «ЗА»  следното: 

Решение 3: Определя „Одиторска и счетоводна компания” ООД с адрес гр. Велико 
Търново,  бул. „България” №21, вх. Б, ет. 1, с ключов одитор Павлинка Генова Йоркишева  
за заверка на ГФО за 2018 година. 

 
3.4. По т. 4 от дневния  ред –  Други: Представителят на Община Завет  в Общото 

събрание на дружеството да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в защита 
интересите на гражданите на Община Завет. 

 
4. 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. 
 
 
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  №30 от 23.05.2018  година 
 

ПО ОСМА  ТОЧКА 
       Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на заседание на  
Общото събрание на акционерите  на МБАЛ „Св.Иван Рилски - Разград” АД  на 
14.06.2018г.  
                                                                                             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  №338 

 
             В деловодството на Община Завет е постъпило  писмо - покана с Вх. № УД-02-20-
339/08.05.2018 година от Изпълнителния директор на МБАЛ „Св.Иван Рилски - Разград” 
АД – д-р Гечо Жеков, с което съветът на директорите на МБАЛ „Св.Иван Рилски - Разград” 
АД  свиква редовно годишно Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Св.Иван Рилски 
- Разград” АД на 14.06.2018 г. от 11.00 часа в залата (библиотеката) на третия етаж на 
административната сграна на лечебното заведение в гр. Разград, ул. «Коста Петров» № 2 
при следния дневен ред: 
             1. Доклад на съвета на директорите за дейноста на дружеството през 2017 година. 
             2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година. 
             3. Освобождаване от отговорност  на членовете на съвета на директорите за 
дейността  им през 2017 година. 
             4. Избор на регистриран одитор за 2018 година. 
             5. Промяна в състава на съвета на  директорите. 
             6. Определяне мандата на новоизбрания  съвет на директорите. 
             7 Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които 
няма да бъде възложено упралението. 
             8. Промяна в капитала на дружеството. 
             9. Промяна в  устава  на дружеството 
              

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:    
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1.  Дава мандат на Ахтер Сюлейманов Велиев - Кмет на община  Завет  за участие в 

насроченото  Общото събрание на акционерите на  МБАЛ „Св.Иван Рилски - Разград” АД 
на 14.06.2018 г. от 11.00 часа в залата (библиотеката) на третия етаж на административната 
сграна на лечебното заведение в гр. Разград, ул.Коста Петров  № 2.  

 
2. При невъзможност  да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да 

упълномощи с изрично пълномощно Ертан Сали Бахар - заместник кмет на Община Завет 
за представител на Община Завет 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 – Доклад на съвета на директорите за дейноста на 

дружеството през 2017 година, представителят на Община Завет в Общото събрание на 
МБАЛ -  гр. Разград,  да гласува «ЗА»  следното:  

Решение 1: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на 
директорите за дейноста на дружеството през 2017 година . 

 
3.2. По т. 2 от дневния ред -  Одобряване на годишния финансов отчет на 

дружеството за 2017 година,  представителят на Община Завет в Общото събрание на 
МБАЛ -  гр. Разград, да гласува «ЗА»  следното:   

Решение 2: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет 
на дружеството за 2017 година, заверен от  регистрирания одитор. 

 
3.3. По т. 3 от дневния ред - Освобождаване от отговорност  на членовете на 

съвета на директорите за дейността  им през 2017 година, представителят на Община 
Завет в Общото събрание на МБАЛ -  гр. Разград, да гласува «ЗА»  следното: 

Решение 3: Общото събрание на акционерите освобождават от отговорност   
членовете на съвета на директорите за дейността  им през 2017 година. 

 
3.4. По т. 4 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за 2018 година, 

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

Решение 4: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения 
регистриран одитор за 2018 година. 

 
3.5. По т. 5 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 5: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 
състава на съвета на  директорите. 

 
3.6. По т. 6 от дневния ред - Определяне мандата на новоизбрания  съвет на 

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

Решение 6: Общото събрание на акционерите определяя тригодишен мандат на 
новоизбрания  съвет на директорите. 
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3.7. По т. 7 от дневния ред - Определяне възнаграждението на членовете на 
съвета на директорите, на които няма да бъде възложено упралението, представителят 
на Община Завет в Общото събрание на МБАЛ -  гр. Разград, да гласува «ЗА»  следното: 

Решение 7: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на 
членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да 
бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече 
от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за 
страната за съответния мессе, в  съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и 
реда  за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебните заведения по 
Закона за лечените заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е 
възложено управлението, могат да получават въпросното възнагражение  в случаите, в 
които това не противоречи на  императивните разпоредби на нормативния  акт. 

 
  3.8. По т. 8 от дневния ред - Промяна в капитала на дружеството, представителят 
на Община Завет в Общото събрание на МБАЛ -  гр. Разград, да гласува «ЗА»  следното: 

Решение 8: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 
капитала на дружеството.  

 
3.9. По т. 9 от дневния ред - Промяна в  устава  на дружеството, представителят 

на Община Завет в Общото събрание на МБАЛ -  гр. Разград, да гласува «ЗА»  следното: 
Решение 9: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в  

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

събрание на акционерите  ще се проведе на 28.06.2018 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 28.06.2018 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. 

        
 

    
 

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  №30 от 23.05.2018  година 
 

ПО ДЕВЕТА  ТОЧКА 
       Приемане на Наредба № 20 за общинския дълг и провеждане на обществено 
обсъждане за поемане на общински дълг в Община Завет.  

                                                                               Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  
 
       Общинският съвет гр.Завет 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства -1(един)  прие следното 
                                                            

РЕШЕНИЕ  № 339 
 

С Решение № 122 от 28.11.2008 г. на Общински съвет гр.Завет е приета Наредба № 
20 за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Завет. 
 Необходимостта от внасяне за приемане от Общински съвет-Завет на предложения 
проект се обуславя от следните причини: 

1) Основните причини за приемането на настоящия проект на наредба са 
свързани с множество промени на Закона за публичните финанси, Закона за общинския 
дълг, констатациите от окончателния одитен доклад на Сметна палата № 0200302316 с 
входящ № УД-02-17-317/07.11.2017г. за извършен одит за съответствие при финансовото 
управление на Община Завет за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г. В доклада са 
установени непълноти и неточности в текстовете на Наредбата № 20 на Общински съвет гр. 
Завет за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община 
Завет. Последната е не е актуализирана от влизането в сила на Закона за публичните 
финанси от 01.01.2014 г., извършените промени в закона за общинския дълг, което налага 

оглед на това, че промените в посочените закони са многобройни, да бъде приет нова 
наредба за общинския дълг и провеждане на обществено обсъждане за поемане на 
общински дълг в община Завет.  

2) Цели: 
      Със създаване на Наредба за общинския дълг и провеждане на обществено 
обсъждане за поемане на общински дълг в Община Завет, се цели синхронизиране на 
направените изменения и допълнения на разпоредбите на Закона за общинския дълг и 
Закона за публичните финанси от една стана, а от друга това да гарантира на жителите на 
общината законосъобразност при действията, извършвани от органите на местната власт. С 
приемането на наредбата се цели и да се усъвършенства общественото обсъждане при 
приемането на общински дълг.  

3) Финансови средства: 
       За приемането и прилагането на Наредба не са необходими допълнителни 
финансови средства. 

4) Очаквани резултати: 
С приемането на Наредбата , ще бъде преведено в съответствие – местната 

подзаконова уредба с разпоредбите на нормативния акт от по-висока степен, както и 
създаването на един правен ред, който да е полезен за гражданите, които да бъдат 
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информирани как и по какъв начин могат да изразят своето мнение, чрез обществено 
обсъждане при поемане на общински дълг.  

5) Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския 
съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с 
регламентите и директивите, относими към тази материя Правни основания: 
  
       Проектът на Наредба № 20 за общинския дълг и провеждане на обществено 
обсъждане за поемане на общински дълг в Община Завет, предвид изискванията на чл.26, 
ал.3 от Закона за нормативните актове е публикуван на интернет страницата на община 
Завет в периода 15.03.2018 г. – 15.04.2018 г. В резултат на осигурения едномесечен 
обществен достъп до проекта на документа, няма постъпили становища, възражения, 
мнения и др. от заинтересовани лица. 
 
 Предвид горепосоченото  и на основание Чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.76, ал. 3, чл.79, ал. 1, чл. 80 от 
Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл.26, ал.3 и ал. 5 и чл.28, ал.1 и ал. 2 
от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг, 
Общинският съвет гр. Завет     

Р Е Ш И: 
 

1. Приема Наредба № 20 за общинския дълг и провеждане на обществено 
обсъждане за поемане на общински дълг в  Община Завет, съгласно Приложение 
№1. 

  2. 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. 

 

 

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  №30 от 23.05.2018  година 
 

ПО ДЕСЕТА   ТОЧКА 
Приемане на 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 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  гласуване прие следното 
                                                            

РЕШЕНИЕ  № 340 

         Решение № 185 от 14.12.2013 г. на Общински съвет гр.Завет е приета Наредба 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 Община Завет. 
С Решение № 134 по Протокол № 13 от 27.102.2016 г. на Общински съвет гр.Завет е 
изменена и допълнена Наредба 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 Община Завет.  

 Необходимостта от внасяне за приемане от Общински съвет – Завет на предложения 
проект за изменение и допълнение се обуславя от следните причини: 

1) В деловодството на Община Завет е постъпил окончателен одитен доклад на 
Сметна палата № 0200302316 с входящ № УД-02-17-317/07.11.2017г. за извършен одит за 
съответствие при финансовото управление на Община Завет за периода от 01.01.2014 г. до 
31.12.2015 г. В доклада са установени непълноти и неточности в текстовете на Наредбата 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 Община Завет, 
както и това, че същата не е актуализирана, което налага да бъдат направени някои 
изменения и допълнения на действащата към момента Наредба 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 Община Завет. 

2) Цели: 

 С направените изменения и допълнения на действащата към момента Наредба 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 Община Завет, 
се цели синхронизиране на направените изменения и допълнения на Закона за публичните 
финанси. 

3) Финансови средства: 
 За приемането и прилагането на Наредба не са необходими допълнителни финансови 
средства. 
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4) Очаквани резултати: 
 С приемането на направените промени на действащата към момента Наредба, ще 
бъде преведено в съответствие – местната подзаконова уредба с разпоредбите на 
нормативния акт от по-висока степен. Ще се постигне съответствие на фискалната политика 
с макроикономическите показатели и социално икономическите цели на Община Завет. 

 
5) Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 

Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. 
 
 Проектът на 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 община Завет, Предвид 
изискванията на чл.26, ал. 3 от Закона за нормативните актове е публикуван на интернет 
страницата на община Завет в периода 15.03.2018 г. – 15.04.2018 г. В резултат на 
осигурения едномесечен обществен достъп до проекта на документа, няма постъпили 
становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица. 
 
 Предвид горепосоченото и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.76, ал. 3, чл.79, ал. 1, чл. 80 от 
Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл. 10, ал. 2, чл.26, ал.3 и ал.5 и чл.28 
от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните 
финанси, Общинският съвет гр. Завет с   16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства -1(един)   
 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема 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 община Завет, съгласно 
Приложение №1. 

2. 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. 

 
 
 
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  №30 от 23.05.2018  година 
 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
        Сключване на окончателен договор с „МАКЛЕР КОМЕРС” ЕООД за покупко-
продажба на имот – частна общинска собственост в с. Брестовене. 

                                                                                      Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  
 
       Общинският съвет гр.Завет 15 (петтнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват -2(двама)  от проведеното  поименно  гласуване 
прие следното 
                                                            

РЕШЕНИЕ  № 341 
 

             В Община Завет постъпи искане с Вх. № 70-75-11/28.04.2017 г. от „МАКЛЕР 
КОМЕРС” ЕООД, с. Брестовене с предложение за частично изменение на квартал 105 по 
ПУП на с. Брестовене, общ. Завет. 
 С Решение № 225 по Протокол № 20 от 06.07.2017 г., Общинския съвет – Завет 
допусна процедура за изменение на действащия ПУП на с. Брестовене, общ. Завет с 
обхват, УПИ XXIII – „Производствени и складови дейности“, УПИ С – „Мандра за сирене 
и кашкавал“, УПИ СІ – „Мандра за имитационни млечни продукти“ и местен път 
собственост на община Завет. В резултат на проекта за изменение на ПУП – ПР на Кв.105 
с. Брестовене се образува нов неурегулиран поземлен имот с пл. № 1181 с площ 630 кв.м., 
публична общинска собственост.  
           Съгласно чл. 15, ал. 3 от ЗУТ – границите на урегулираните поземлени имоти могат 
да се променят с план за регулация само със съгласието на собствениците им изразено със 
заявление и предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени 
подписи. 
           Заявителят „МАКЛЕР КОМЕРС” ЕООД желае да закупи имот с пл. № 1181, като по 
този начин за фирмата, ще бъде осигурена  допълнителна площ за пристрояване на 
съществуващата производствена сграда в УПИ С - „Мандра за сирене и кашкавал“ и ще се 
обособи самостоятелно предприятие за преработка на мляко в УПИ XXIII – 
„Производствени и складови дейности“. Съгласно ПУП – ПР имот с пл. № 1181, ще 
получи предназначението на УПИ С - „Мандра за сирене и кашкавал“. 
            Със свое Решение № 307 от Протокол 27/22.02.2018 г. Общинския съвет – Завет 
обяви за частна общинска собственост имот с пл. № 1181 с площ от 630 кв.м., с 
административен адрес с. Брестовене, ул. „Маршал Толбухин“ № 44, като прие 
изготвената пазарна оценка за имота. В изпълнение на т.5 от същото решение беше 
сключен предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ между община Завет и „МАКЛЕР 
КОМЕРС” ЕООД, клаузите по договора за изпълнени от страна на фирмата. 
            Със Заповед № УД-02-09-120/02.04.2018 г. на Кмета на община Завет, влязла в сила 
на 17.04.2018 г. е одобрен Проекта за изменение на ПУП на кв. 105 стопански двор в с. 
Брестовене. 
            В тази връзка е необходимо да се сключи окончателен договор за прехвърляне на 
собствеността на имот – частна общинска собственост с пл. № 1181, съгласно 
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изискванията на чл.15, ал. 3 от ЗУТ във връзка с ал.5, като прехвърлянето се осъществява 
чрез договор за покупко - продажба на недвижим имот. 
 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и месната администрация (ЗМСМА), чл. 34, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 15, ал. 3, чл. 200, от Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) и чл. 70, ал. 9 от Наредба № 2 на ОбС за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет  гр. Завет   

                                                          
                                                           РЕШИ:    
 

 1. Дава съгласие да се сключи окончателен договор за покупко-продажба  на имот – 
частна общинска собственост между Община Завет и „Маклер Комерс” ЕООД за: 
 1.1. Неурегулиран незастроен поземлен имот с пл. № 1181 с площ от 630 кв.м., с 
административен адрес с. Брестовене, ул. „Маршал Толбухин“ № 44 по ПУП на селото, 
одобрен със Заповед № 573/25.06.1968 г. и ЧИ със Заповед № 74/02.07.1996 г. за стопански 
двор, при граници на имота: север – УПИ С „Мандра за сирене и кашкавал“, изток – 
улица, юг – УПИ СІІІ „Производствени и складови дейности“, запад – УПИ ХХІІІ 
„Производствени и складови дейности“, съгласно АЧОС № 883/14.03.2018 г. при цена 
3 137,16 лв. с ДДС. 
 2. Одобрява приложения проект на договор за покупко-продажба на недвижим 
имот /Приложение № 1/, неразделна част от настоящото решение. 
            3. Окончателният договор да се впише  в Служба по вписванията – гр. Кубрат. 
 4. Възлага на Кмета на община Завет изпълнението на взетото решение. 
 5. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

35

 
                                                              ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 
                             Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №30 от 23.05.2018  година 
 

ПО ДВАНАДЕСЕТА   ТОЧКА 
           Даване на съгласие за отчуждаване на недвижим имот, намиращ се в с. Прелез, 

общ. Завет. 
                                                                                                 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
       Общинският съвет гр.Завет 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват -2(двама)  от проведеното  поименно  гласуване,   
прие следното                                                            

РЕШЕНИЕ  № 342 
 

В общинска администрация гр. Завет е постъпило заявление от Надежда Аврамова, 
жител на гр. Завет, с което заявява, че е необходимо Общинския съвет да даде съгласие за 
продажба на нежилищен имот, представляващ самостоятелно обособен обект находящ се на 
първи етаж на двуетажна масивна сграда „Здравна служба с. Прелез“, със застроена площ 
на обекта 21,5 кв. м., заедно с 6,26 %  ид. ч. от общите части на сградата, находящ се в 
чертите на с. Прелез, общ. Завет, кв. 49 от УПИ - V, заедно с отстъпено право на строеж, без 
правото на собственост върху земята, при граници на имота: от североизток – улица, 
югозапад – улица, северозапад – улица. 

Съгласно чл. 11 от Договор за приватизационна продажба, вписан с рег. № 
953/31.03.2005 г., парт. книга стр. 361 в Агенция по вписванията, Служба по вписванията гр. 
Кубрат, купувачът се задължава да не отчуждава явно или скрито, без писмено съгласие на 
продавача, недвижимия имот, предмет на договора за срок от 15 години от датата на 
придобиване на собствеността.  

Съгласно  Закона за общинската собственост (ЗОС) придобиването, управлението и 
разпореждането с имоти и вещи-общинска собственост, се извършват под общото 
ръководство и контрол на общинския съвет. Редът за придобиване на право на собственост 
и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с 
имоти и вещи-общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, се определят с 
наредба на общинския съвет, при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните 
закони в тази област, освен когато е приложим Законът за публично-частното партньорство.  

Заявителят не упражняват лекарска (стоматологична, фармацевтична) търговска 
практика (дейност), поради което имат намерение да продаде имота на друг.  

В случай, че Общинският съвет вземе решение с което даде съгласие да се продаде 
имота, то следва да е под условие имотът да се ползва за упражняване на лекарска 
(стоматологична, фармацевтична) или търговска дейност в рамките на остатъка от 15 
години от датата на сключване на Договор за приватизационна продажба, вписан с рег. № 
953/31.03.2005 г., парт. книга стр. 361 в Агенция по вписванията, Служба по вписванията гр. 
Кубрат. 

  Предвид гореизложеното  и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 11 от Договор за приватизационна продажба на обект 
„Лекарски кабинет“ с. Прелез  чрез публичен търг с явно наддаване,  вписан с рег. № 
953/31.03.2005 г., парт. книга стр. 361 в Агенция по вписванията,  Служба по вписванията 
гр. Кубрат,  Общинският съвет  гр. Завет                                                             
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                                                          РЕШИ:    
 

1. Дава съгласие на Надежда Аврамова жител на гр. Завет, общ. Завет, да отчуждят 
имота предмет на Договор за приватизационна продажба на обект „Лекарски кабинет“ с. 
Прелез чрез публичен търг с явно наддаване с вписан с рег. № 953/31.03.2005 г., парт. книга 
стр. 361 в Агенция по вписванията, Служба по вписванията гр. Кубрат, под условие същият 
да се ползва за упражняване на лекарска (стоматологична, фармацевтична) или търговска 
дейност в рамките на остатъка от 15 години от датата на сключване на горе цитирания 
договор.  

2. Възлага на Кмета на община Завет да предприеме всички необходими действия 
във връзка с изпълнение на настоящото решение. 

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  №30 от 23.05.2018  година 
 
 

ПО  ТРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
  Приемане на  План за действие на община Завет в изпълнение на  областната 

стратегия за интеграция на българските граждани от ромски произход 2018-2020 г. 
                                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община    

 
       Общинският съвет гр.Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват -2(двама)  прие следното                                                            

 
РЕШЕНИЕ  № 343 

 
През 2012 година бе приета и Националната стратегия за интеграция на ромите 2012-

2020 година, през 2013 год. е приета Областната стратегия за интегриране  на ромите  на 
територията  на  област     Разград  (2012-2020). С Решение № 336 от 23.07.2015г. на 
Общински съвет - Завет е приет и „План за действие  за интегриране на българските 
граждани от ромски произход на  територията на община Завет (2015-2017)”.  

Във връзка с необходимостта от актуализиране на общински планове за действие за 
интегриране на ромите за периода 2018-2020г. е изготвен  проект на План за действие  на 
Община Завет в изпълнение на Стратегия на Област Разград за интеграция на Българските 
граждани от ромски произход /2018 – 2020г./ 

Плана за действие  на Община Завет в изпълнение на Стратегия на Област Разград за 
интеграция на Българските граждани от ромски произход /2018 – 2020г./ има за цел: 
„Повишаване на статуса на ромите до нивата на статуса на мнозинството от гражданите в 
община Завет и включване на ромите във всички форми на обществения, икономическия, 
културния и политическия живот на общината.“ 

На вниманието на Общинския съвет е предкганет проект на  План за действие на 
община Завет в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските 
граждани от ромски произход 2018-2020г.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  Общинският съвет  гр. Завет   

 
РЕШИ: 

 
1. Приема План за действие  на Община Завет в изпълнение на Стратегия на Област 

Разград за интеграция на Българските граждани от ромски произход /2018 – 2020г./, 
съгласно Приложение № 1. 

2. Упълномощава кмета на община Завет, да предприеме съответните действия за 
изпълнение на Плана за действие  на Община Завет в изпълнение на Стратегия на 
Област Разград за интеграция на Българските граждани от ромски произход /2018 – 
2020г./  
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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  №30 от 23.05.2018  година 
 
 

ПО  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
   Разработване на проектно предложение по схема BG05M90P001-2.018 „Социално-

икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване 
достъпа до образование” – Компонент 1. 

                                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община    
 
       Общинският съвет гр.Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват -2(двама)  прие следното                                                            

 
РЕШЕНИЕ  № 344 

 
         Община Завет има одобрена концепция по интегрираната процедура на ОП Развитие 
на човешките ресурси и ОП Наука и образование за интелигентен растеж. Концепцията 
беше разработена и подадена към Централното координационно звено към Министерски 
съвет през декември 2016г. След направен подбор, са одобрени 52 концепции на общини, 
като концепцията на Община Завет е сред одобрените.  
          С писмо от  Ръководителя на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020 Изпълнителна агенция Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“  Община Завет получи покана за разработване на пълно проектно 
предложение с максимална стойност 890 000лв. Съгласно одобрената концепция и 
актуалните насоки за кандидатстване, проектът ще съдържа дейности в 4 направления: 
          Направление 1. Подобряване достъпа до заетост. В рамките на това направление, ще 
има възможност за осигуряване на временна заетост в рамките на 12 месеца, както и други 
дейности насърчавани заетостта. Целевата група ще бъдат  граждани от уязвимо социално 
положение. Броят  на лицата, които ще имат възможност да се включат е между 25 и 30, в 
зависимост от наличния бюджет. 
          Направление 2. Подобряване достъпа до образование. В рамките на тази дейност ще 
има възможност да се реализират дейности на превенция на отпадането от училище, 
подобряване на образователната среда в училищата на територията на общината, 
разкриване на клубове по интереси към училищата и др. дейности свързани с подобрява на 
успеваемостта на учениците от уязвимите общности. 
          Направление 3. Подобряване достъпа до социални и здравни услуги. В рамките на 
тези дейност ще има възможност за осигуряване на профилактични здравни прегледи, 
медиация и посредничество. 
          Направление 4. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните 
стереотипи. В рамките на тази дейност ще има възможност за реализиране на дейности за 
самоорганизиране на общността и дейности за преодоляване на дистанциите между 
общностите, чрез фестивали, кръгли маси дискусии и др. 
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          Проектът ще се изпълнява в партньорство, което е задължително по схемата. 
Партньорите са избрани с публична процедура, съобразена с изискванията на схемата през 
декември 2016г. Партньорите са: 

Кандидат -Община Завет; 
Партньор 1 -„ Раломекс“ АД ;  
Партньор 2 -Сдружение Асоциация Интегро;  
Партньор 3ДГ- „ Слънчо“. 
 
Предвид гореизложеното и на основание на чл. 17, ал. 1, т. 3,4,5 и 7, чл. 21, ал. 1, т. 

23, и във връзка с чл.59 и чл.60 от ЗМСМА, Общинският съвет  гр. Завет   
 

РЕШИ: 
 
1. Дава съгласие и подкрепя разработване на проектно предложение по схема 

BG05M9OP001-2.018 за  „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 
Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент1. 

 
2.Одобрява Споразумение за сътрудничество, съгласно Приложение VII от условията 

за кандидатстване с конкретните партньори по Проекта съгласно чл.59 и чл.60 от ЗМСМА, 
както следва:   

 
Кандидат -Община Завет; 
Партньор 1 -„ Раломекс“ АД ;  
Партньор 2 -Сдружение Асоциация Интегро;  
Партньор 3ДГ- „ Слънчо“ 

 

3. Възлага на кмета на Община Завет да подпише споразумението за партньорство 
съгласно изискванията на финансиращата процедура в срок до 31 Май 2018г. 

      4. 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 
 
 
 
 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Завет, проведено на 
23.05.2018 г.,  Протокол № 30, т. 6 от дневния ред по доклад № 03-602/21.05.2018 г., при 
кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 (петнадесет) гласа „за”, 
„против” - 0 (нула), „въздържали се”- 0(нула), отсъстват -2(двама) и е подпечатано с 
официалния печат на Общинския съвет Завет. 
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                                                                      ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

                                                             Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №30 от 23.05.2018  година 
 
 

ПО  ПЕТНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
        Вземане на решение за издаване на Запис на заповед по Административен договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси” 2014-2020, за проект „Развитие на социалното 
предприемачество в община Завет“. 

                                                                                 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община    

       Общинският съвет гр.Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват -2(двама)  от проведеното поименно гласуване прие 
следното                                                            

 
РЕШЕНИЕ  № 345 

 

         Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски 
фондове, международни програми и проекти” предостави възможност на бенефициенти да 
подават проектни предложения по Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на 
социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия 
и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до 
заетост” посредством процедура чрез подбор на проекти с един краен срок за 
кандидатстване BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 съфинансирана от 
Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

 
        Със свое  Решение № 252 по Протокол № 23 от 18.10.2017 година Общинският съвет 
гр. Завет даде съгласие Община Завет да кандидатства пред Управляващия орган на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., с проект „Развитие 
на социалното предприемачество в община Завет“, за финансиране по процедура чрез 
подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.010 „Развитие на 
социалното предприемачество“, в качеството й на Кандидат по процедурата. 

 
        В изпълнение на горепосоченото решение Община Завет кандидатства с проектно 
предложение с наименование „Развитие на социалното предприемачество в община Завет“. 
Проектът бе одобрен във връзка с което на 16.05.2018 г. между Министерството на труда и 
социалната политика, управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020 г. и Община Завет е подписан Административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020 г. с регистрационен № BG05M9OP001-2.010-0328-С01, по 
процедура чрез подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-
2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, проект „Развитие на социалното 
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предприемачество в община Завет“ на обща стойност 390 628,00 лв. (триста и деветдесет 
хиляди шестстотин двадесет и осем лева) и срок на изпълнение 17 месеца. 
 
 Съгласно т. 3.8.1 от общите условия на Административния договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ  с рег. № BG05M9OP001-2.010-0328-С01, необходимо 
условие за получаване на авансовото плащане в размер до 20%  от сумата 390 628,00 или до 
78 125,00 лв. (седемдесет и осем хиляди сто двадесет и пет лева), е издаването в полза на 
Управляващия орган на Запис на заповед от Община Завет, обезпечаващ пълния размер на 
авансовото плащане по проекта, придружен от Решение на Общински съвет, с което се 
разрешава поемането на задължението, посочено в Записа на заповед.  

 
Правната терминология е, както следва: 
Записът на заповед е ценна книга, писмено обещание за безусловно плащане. 

Записът на заповед е форма за писмено, доброволно и предварително уреждане на 
финансови отношения между лица. 

Записът на заповед е уреден в гл. 31 от Търговския закон. Легална дефиниция 
липсва. В практиката е прието под Запис на заповед да се разбира безусловно писмено 
обещание на едно лице-издател (платец) да плати на друго лице-поемател фиксирана сума 
пари на определен падеж или на негова заповед. Разпоредбите за Запис на заповед се 
съдържат в чл. 535-538 от Търговския закон, а при липса на такива, се прилагат тези за 
менителницата, доколкото са съвместими с естеството им. 

Лицата, обвързани със записа на заповед, са: 
  • издател – лицето, издател на заповедта, което същевременно е и платец по нея; 
  • поемател – лицето-кредитор, на което следва да се плати. 
 

Предвид  гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23, и ал. 2, чл. 27, ал. 
4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във 
връзка с изпълнение на изискванията т. 3.8.1 на Административния договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05M9OP001-2.010-0328-С01 за проект 
„Развитие на социалното предприемачество в община Завет“, сключен между 
Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски 
фондове, международни програми и проекти“ (Управляващ орган) на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Община Завет и във връзка с предложение 
от Ахтер Велиев – Кмет на Община Завет, Общинският съвет гр. Завет   

 
                                                                       РЕШИ:     
 
          1. Дава съгласие Община Завет като бенефициент по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2: Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване, Инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на 
социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия 
и насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до 
заетост”, процедура чрез подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване 
BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, проект „Развитие на 
социалното предприемачество в община Завет“, Административен договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05M9OP001-2.010-0328-С01, да издаде 
ЗАПИС НА ЗАПОВЕД без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и 
удръжки от какъвто и да е било характер, с падеж: датата на влизане в сила на решението за 
верификация на окончателното искане за плащане по административен договор № 
BG05M9OP001-2.010-0328-С01 за сума в размер на 78 125,00 лева (седемдесет и осем 
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хиляди сто двадесет и пет лева) в полза на Министерството на труда и социалната 
политика - Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 
2014-2020 г. за обезпечаване на авансово плащане по Административния договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG05M9OP001-
2.010-0328-С01 „Развитие на социалното предприемачество в община Завет“, в размер до 
20% от стойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта. 
 
           2. ОПРАВОМОЩАВА  Кмета на ОБЩИНА ЗАВЕТ – Ахтер Сюлейманов Велиев,  да 
подпише от името на Община Завет гореописания в т. 1 Запис на заповед, като за целта 
извършва всички необходими фактически и правни действия съгласно изискванията на 
Министерството на труда и социалната политика, като управляващ орган на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. за проект: „Развитие на социалното 
предприемачество в община Завет“. 
           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 
 
 
 
 
 
 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Завет, проведено на 
23.05.2018 г.,  Протокол № 30, т. 6 от дневния ред по доклад № 03-603/21.05.2018 г., при 
кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 (петнадесет) гласа „за”, 
„против” - 0 (нула), „въздържали се”- 0(нула), отсъстват -2(двама) и е подпечатано с 
официалния печат на Общинския съвет Завет. 
  


