
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА  ОБЛАСТ 

 

 

                                                         П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

  

                                                                      № 44 

 

 

Днес 31.01.2011 година от 16.00 часа в заседателната зала на Община гр.Завет на 

основание чл. 23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация  се 

проведе редовно  заседание на Общинския съвет гр.Завет. На заседанието присъстват   всички 

общински съветници.  

Освен общинските съветници в  заседанието участие взеха: Ахтер Сюлейманов Велиев 

– кмет на  Община, Зюлфие Алиосманова Исмаил  – зам.-кмет на Община Завет, Ертан Сали 

Бахар – зам.-кмет на Община, Бехчет Хадживели – кмет с.Острово, Гюнер Али Юдаи – кмет 

с.Веселец,  Зелиха Руфад – кмет с.Прелез, Ферад Сафет Али – кмет с.Иван Шишманово, Атике 

Ешреф – кмет с.Сушево, Сезгин Юмер Али –  директор „ФУС”. 

            Участие в заседанието взе и представителят на Областния управител на област с 

административен център Разград  -  г-жа Невин Скендер – юрист при Областна администрация 

гр. Разград.  

            Председателят  на Общинския съвет г-н Мехмед Хасан  Халил откри заседанието и  

предложи  то   да протече  при следния   

 

                                            Д Н Е В Е Н    Р Е Д:   

 

          1. ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

         ОТНОСНО:   

       1.1. Наредба за изменение на Наредба №9 за определянето и администрането на  

местните такси и цени на услуги на Община Завет.  
                                                                                                  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

1.2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определяне размера на 

местните данъци на територията  на община Завет.  

                                                                                                  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

       1.3. Изменение и допълнение на структурата на управление на Общинска администрация 

при Община Завет. 

                                                                                                  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

1.4. Изменение и допълнение на Решение № 160 по Протокол №21/29.04.2009г. 

                                                                                                  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

1.5. Утвърждаване на индивидуалните работни заплати на кметовете  на  Община и 

кметствата и утвърждаване на численост и средствата за работна заплата в делегирана от 

държавата дейност „Общинска администрация”, считано от 01.01.2011 година. 

                                                                                                   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

1.6.Одобряване на план-сметка за приходи и разходи от такса битови отпадъци и 

определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2011г. 

                                                                                                   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

       2.Разни. 

   

      С последвалото гласуване със 17/седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–0 /нула/  Общинският съвет гр.Завет прие така направеното предложение за 

дневен  ред  да стане  дневен ред на настоящето заседание. 

 

   



    ПО ПЪРВА ТОЧКА 

    ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ. 

    ОТНОСНО: 

    1.1. Наредба за изменение на Наредба №9 за определянето и администрането на  

местните такси и цени на услуги на Община Завет.  
                                                                                                 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

    Предвид   това, че   докладната записка  бе разгледана на заседание на постоянните комисии,  

изказвания  по нея не се направиха. 

    Общинският  съвет  гр.Завет прие следното    

 

РЕШЕНИЕ № 298: 

 

    Със свое Решение № 132 от Протокол   № 18/26.01.2009 Общинският съвет гр.Завет на 

основание чл.22, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1 т.7 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ е приел Наредба 

№ 9 за определянето и администрирането местните такси и цени на услуги на Община Завет. 

Настъпилите през 2010 г. промени в Закона за местните данъци и такси, касаещи 

туристическата такса, налагат прецизиране на настоящата Наредба № 9 на Общинския съвет 

гр.Завет. 

     Настоящият проект за изменение на Наредба № 9, в съответствие с изискванията на чл.26,  

ал.2 от Закона за нормативните актове бе публикуван в Интернет страницата на Община Завет 

на 14.01.2011 г.  

    Предвид гореизложеното и на основание чл.79 от АПК, чл.8 от Закона за нормативните 

актове, чл.21, ал.2  във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация , чл.5, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет гр.Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

/ПОДОСНКВОА/ и на основание § 19 от Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ / ДВ 

бр.98 от 14.12. 2010 г./ Общинският съвет гр.Завет със   17 /седемнадесет/ гласа „За”, 

„Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/ от проведено,  съгласно  чл.27, ал. 5  от 

ЗМСМА, поименно гласуване, както следва:  

 

№  

по 

ред 

 

Име, презиме и фамилия на общинския 

съветник 

Начин на гласуване на 

съветника 

/за, против, въздържал се/ 

01 Димитър Стефанов Ковачев ЗА 

02 Емил Калинов Стефанов ЗА 

03 Ерол Дауд  Юсеин ЗА 

04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 

05 Мехмед Хасан Халил ЗА 

06 Мехти Илми Махмуд ЗА 

07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 

08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 

09 Осман Юсеин Осман ЗА 

10 Селиман Илмаз Вели ЗА  

11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 

12 Сюзан Али Хюсмен ЗА 

13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 

14 Шабан Ариф Шабан ЗА 

15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 

16 Юмер Али Юзеир ЗА 

17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 

       Общо гласували: 17 

 

 



Р Е Ш И: 

 

1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 9 за определянето и администрирането 

местните такси и цени на услуги  на  Община Завет, както следва: 

§1. Изменя и допълва чл.13, ал. 1, т. 3 както следва: 

             „Чл.13, ал.1, т.3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения 

за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците;” 

 

§2. В чл. 14, ал. 2 се създава нова точка 4, както следва: 

             „Чл.14, ал.2, т.4. За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е 

лицето, на което имотът е предоставен за управление.” 

 

§3. Изменя чл. 15, както следва: 

             „чл.15.Юридическите лица изчисляват дължимата такса пропорционално върху 

данъчната оценка на нежилищните и жилищни недвижими имоти и я внасят в приход на 

общинския бюджет.” 

 

§4. Изменя и допълва чл. 18, ал. 1 и ал. 3, както следва:  

             „Чл.18, ал.1 Таксата може да се заплаща  на две равни вноски в следните срокове: от 1 

март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължи.  

               Чл.18, ал.3 На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 

5 на сто.” 

   

§ 5.Отменя Раздел IV „Туристическа  такса”.  

Преходни и заключителни разпоредби 

§6. Настоящата Наредба за изменение на Наредба № 9 влиза в сила от деня на 

обявяването и по реда на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет - 

Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

            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. 

 

1.2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определяне размера на 

местните данъци на територията  на община Завет.  

                                                                                                 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
    Предвид   това, че   докладната записка  бе разгледана на заседание на постоянните комисии,  

изказвания  по нея не се направиха. 

    Общинският  съвет  гр.Завет прие следното    

 

РЕШЕНИЕ № 299: 

 

            Със свое Решение № 41 от Протокол   № 5/2008 г на Общинският  съвет  гр.Завет  е 

приел Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на община 

Завет. Настъпилите през 2010 г. промени в Закона за местните данъци и такси, касаещи 

туристическия данък, налагат прецизиране на настоящата Наредба № 17 на Общинския съвет 

гр.Завет. 

 Настоящият проект за изменение на Наредба № 17, в съответствие с изискванията на 

чл.26,  ал.2 ат Закона за нормативните актове бе публикуван в Интернет страницата на Община 

Завет на 17.01.2011 г.  



Предвид гореизложеното и на основание чл.79 от АПК, чл.8 от Закона за 

нормативните актове, чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и 

такси  и  § 17 от Закона за изменение и допълнение на ЗМДТ / ДВ бр.98 от 14.12. 2010 

г./ Общинският съвет гр.Завет със 17/седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–0 /нула/ 
 

РЕШИ : 

 

           1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определяне размера 

на местните данъци на територията на община Завет, както следва: 

        §1.  В  Чл.2, ал.1  се създава нова точка 7, както следва: 

„Чл.2, ал.1, т.7.  Туристически данък.”  

        §2   В чл.7 отменя ал.4. 

      §3   Изм. и доп. чл.11, както следва: 

       „Чл.11, ал.1. Данъкът  върху  недвижимите  имоти  се  заплаща   на две  равни  вноски в 

следните  срокове:  от 01  март  до  30  юни и  до  30 октомври на годината, за която е дължим. 

                       ал.2.  На  предплатилите от  01  март  до 30 април  за цялата  година   се  прави  

отстъпка 5 на сто.” 

       §4.  Изм.  чл 46 , ал.1, както следва: 

        „Чл 46 ал.1.  Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните 

срокове: от 01 март до 30 юни и до 30 октомври, на годината за която е дължим. На 

предплатилите от 01 март до 30 април за цялата година се прави  отстъпка 5 на сто.” 

       §5.  В глава II. „Местни данъци”  се създава нов Раздел VI „Туристически данък”, който 

включва:  

       „Чл.57. (1) С  туристически    данък    се  облагат   нощувките  в средствата   за    подслон   и   

местата  за  настаняване.    Данъчно  задължени  лица   са   лицата, предлагащи нощувки. 

(2) Лицата по ал. 1 подават  декларация  по  образец  до  30  януари  на   всяка   година   

за   облагане  с  туристически  данък   за  предходната  календарна година. 

Чл. 58.  (1) Размерът  на данъка за всяка нощувка на средствата за подслон и местата за 

настаняване е 1.00 лв.   

(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на 

предоставените нощувки за месеца  се  умножи  по  размера на  данъка   по  

ал. 1.  

(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на 

месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. 

(4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от 

данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, 

разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по 

местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на 

следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.  

(5) Разликата по ал. 4 се определя по следната формула: 

Р = (РДхПКхДх30/100) - ДД, 

където: 

Р е разликата за внасяне; 

РД - размерът на данъка по ал. 1;  

ПК - пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или мястото за 

настаняване за календарната година;  

Д - брой дни в годината;  

ДД - сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година. 

Чл. 59. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2 

от Закона за туризма. 

Преходни и заключителни разпоредби 



     §6. Размерът  на  дължимия  туристически  данък  за м.януари. 2011 г  се определя в   

размерите,     регламентирани    в    § 26,  ал.   2   от     ПЗР       на Закона   за  изменение  и 

допълнение  на  ЗМДТ /ДВ 98/14.12.2010 г./,   както следва: 

 1. Категория 1 звезда- 060 лв за нощувка; 

2. Категория 2 звезди – 0,80 лв. за нощувка 

3. Категория 3 звезди – 1,00 лв. за нощувка. 

 

         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. 

 

 

       1.3. Изменение и допълнение на структурата на управление на Общинска 

администрация при Община Завет. 

                                                                                                Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
    Предвид   това, че   докладната записка  бе разгледана на заседание на постоянните комисии,  

изказвания  по нея не се направиха. 

    Общинският  съвет  гр.Завет прие следното    

 

РЕШЕНИЕ № 300: 

 

     Още  в началото на мандата  с Решение № 17  по Протокол № 02 от 28.11.2007 г. на 

Общинския съвет бе приета структура на общинската администрация. В последствие, при 

възникнала  нормативна необходимост, същата е променяна съответно с Решение № 69/ 

28.05.2008г. и Решение № 80/25.06.2008г. 

          С приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011г. /ДВ 

бр.99/17.12.2010г./стана видно, че предоставяните от държавата средства за финансиране на 

делегираната държавна дейност „Общинска администрация”  покрива  разходите на 65.5 щатни 

бройки. Това налага прецизиране на  функциониращата Структура на  Община–Завет.  

        Предвид изложеното  и на основание  чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА , чл. 5, ал.1,  т. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Завет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, чл.4 от Закона за администрацията, във 

връзка  чл. 11 и чл. 12 от Наредбата за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в 

администрацията,  Общинският съвет   със 17/седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–0 /нула/ 

РЕШИ: 

        1. Одобрява  числеността на персонала и структура на управление  на делегираната от 

държавата дейност “Общинска администрация”, считано от 01.01.2011 година, както следва: 

 

С Т Р У К Т У Р А 

НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

 

Кмет на община 1 щ.бр. 

Кметове на кметства 6 щ.бр. 

Заместник – кмет на община 3 щ.бр. 

Секретар на община 1 щ.бр. 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ  

Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване” в 

т.ч. следните звена 

 

23,5 щ.бр. 

Гражданска регистрация и административно обслужване на 

населението, в т.ч 

• Общинска администрация Завет – 3 щ.бр. 

11 щ.бр. 



• Кметство с. Брестовене – 2 щ.бр. 

• Кметство с.Острово – 2 щ.бр. 

• Кметства с.Веселец, с.Прелез, с.Сушево и с.Иван Шишманово по 1 

щ.бр= 4 щ.бр.. 

 

Канцелария                     2 щ.бр 

Човешки ресурси                  1 щ.бр 

Управление при кризи и отбранително мобилизационна подготовка                     1 щ.бр 

Информационно обслужване и технологии 1 щ.бр 

Център за услуги и информация на гражданите 2 щ.бр 

 

Дирекция “Финанси и управление на собствеността”  

в т.ч. директор = гл. счетоводител и останалите, разпределени, както 

следва: 

• Общинска администрация Завет – 10  щ.бр. 

• Кметство с. Брестовене – 1 щ.бр. 

• Кметство с.Острово –1 щ.бр. 

 

15 щ.бр. 

 Местни данъци и такси  3 щ.бр. 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ  

Дирекция “Регионално развитие и стопански дейности” в т.ч. следните 

звена  

 

8 щ.бр. 

Евроинтеграция – програми и проекти 2 щ.бр. 

Стопански дейности 3 щ.бр. 

Екология 1 щ.бр. 

Социални дейности 2 щ.бр. 

Дирекция “Устройство на територията и общинска собственост” в т.ч. 

директор  

 

8 щ.бр. 

Обща численост на персонала в 

Общинска администрация гр. Завет 

65,5 щ.бр. 

 

 

      2. Възлага на  кмета на Общината да разработи и утвърди длъжностно разписание на 

общинската администрация съобразно  т. 1от настоящето 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. 

      Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 

 
 

1.4. Изменение и допълнение на Решение № 160 по Протокол №21/29.04.2009г. 

                                                                                                Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
     Предвид   това, че   докладната записка  бе разгледана на заседание на постоянните комисии,  

изказвания  по нея не се направиха. 

     Общинският  съвет  гр.Завет прие следното    

 

РЕШЕНИЕ № 301: 

 



     Със свое Решение № 160 по Протокол №21/29.04.2009г. Общинският съвет гр.Завет  създаде 

Общинско предприятие „Воден 2009” гр.Завет, определи  предмета му на дейност, структурата, 

активите,  прие Правилника за  неговата дейност. 

           За периода на своето функциониране Общинско предприятие „Воден 2009”  защити 

своето съществуване и доказа  правилността на решението на Общинския съвет за неговото 

създаване.  

           С цел повишаване качеството на изпълнение на дейностите, заложени в предмета на 

дейност  на Общинско предприятие „Воден 2009” се налага  прецизиране на  Решение № 

160/29.04.2009г. в частта на т.2 „Структура на Общинско предприятие „Воден 2009” гр.Завет”. 

           Предвид изложеното  и на основание   чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл.9, ал.1 от  Правилника за дейността на Общинско предприятие 

„Воден 2009” гр.Завет, Общинският съвет гр.Завет  със 17/седемнадесет/ гласа „За”, 

„Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/ 
 

РЕШИ: 

 

 1. Изменя и допълва свое  Решение № 160 т.2, прието по протокол №21/20.04.2009г., както 

следва: 

 „Решение №160, т.2. Определя структура и утвърждава численост на персонала на Общинско 

предприятие „Воден 2009” гр.Завет, считано от 01.01.2011г.,  както следва: 

 

СТРУКТУРА 

НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „Воден 2009” гр. ЗАВЕТ 

в сила от 01.01.2011г. 

 

Длъжностни наименования Щатна численост 

Управител 1 

Старши счетоводител 1 

Шофьор  2 

Сметосъбирач 3 

Изпълнител – екопатрул 1 

Изпълнител - озеленител 5 

Всичко: 13 

 

2. Възлага на  кмета на Общината да утвърди  щатното разписание  на Общинско предприятие 

„Воден 2009” гр.Завет, съобразно  т. 1от настоящето 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. 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 
 

1.5. Утвърждаване на индивидуалните работни заплати на кметовете  на  Община и 

кметствата и утвърждаване на численост и средствата за работна заплата в 

делегирана от държавата дейност „Общинска администрация”, считано от 01.01.2011 

година. 

                                                                                                Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

    Предвид   това, че   докладната записка  бе разгледана на заседание на постоянните комисии,  

изказвания  по нея не се направиха. 

    Общинският  съвет  гр.Завет прие следното    

 

РЕШЕНИЕ № 302: 

 



       На основание чл.21,ал.1, т.2 и т.5 от ЗМСМА ,  ПМС № 67/2010г за работните заплати в 

бюджетните организаци, Общинският съвет гр. Завет със 17/седемнадесет/ гласа „За”, 

„Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/ 
 

РЕШИ: 

 

 

1. Утвърждава индивидуалните работни заплати на кмет на Община и кметове на 

кметства считано от 01.01.2011г., съгласно Приложение № 1, както следва: 

                                                                                                                          Приложение № 1 

 
ИНДИВИДУАЛНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ НА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНА И КМЕТСТВА 

 

№ 

по 

ред 

длъжност име, презиме, фамилия 

основна 

заплата от 

01.01.2011г 

ФРЗ от 
01.01.2011 

1 Кмет на Община Ахтер Сюлейманов Велиев 1 238,00 1 397,70 

2 Кмет на кметство - Острово Бехчет Мустафа Хадживели 756,00 911,74 

3 Кмет на кметство - Брестовене Динчер Османов Къров 756,00 821,77 

4 Кмет на кметство - Прелез Зелиха Юмер Руфад 648,00 804,17 

5 Кмет на кметство - Веселец Гюнер Али Юдаи 648,00 731,59 

6 Кмет на кметство - Сушево Атике Махмуд Ешреф 648,00 763,34 

7 
Кмет на кметство - 
Ив.Шишманово 

Ферад Сафет Али 648,00 763,34 

 

 

 

2. Утвърждава числеността и средствата за работна заплата в делегираната от държавата 

дейност „Общинска администрация” считано от  01.01.2011г., съгласно Приложение 

№2. 

 

                                                                                                                              Приложение № 2 

 

ЧИСЛЕНОСТ  И СРЕДСТВА  ЗА РЗ 

 

 

Функции и дейности 
численост от 

01.01.2011 

ФРЗ от 

01.01.2011 

Общи държавни служби - 122 ДД 65,5 41 916,00 

в т.ч. Кмет на Община 1,0  

кметове на Кметства 6,0  

Зам. Кмет на Община 3,0  

Секретар 1,0  

Дирекция "АПИО" 23,5  

Дирекция "ФУС" в т.ч. директор 15,0  



Дирекция "РРСД" 8,0  

Дирекция "УТОС" в т.ч. директор 8,0  

Образование ОД 1,0 470,00 

Здравеопазване - ДД 10,0 4 565,00 

ДСП - ОД 11,5 4 000,00 

БКД - ОД 23,5 8 300,00 

в т.ч. ОП "Воден-2009" 13,0 4 800,00 

Почивно дело, култура и  

религиозни дейности 
2,0 660,00 

Др. дейности по транс. Пътища и  

далекосъобщения 1,0 330,00 

Общински пазари и тържища 1,0 330,00 

Др. дейности по икономика 
4,0 1 415,00 

ОБЩО: 118,5 61986,00 

ЧИСЛЕНОСТ  И СРЕДСТВА  ЗА РЗ 

  

 

 

 

 

Функции и дейности 
численост от 

01.01.2011 

ФРЗ от 

01.01.2011 

Отбрана и сигурност-ДД 7 1 785,00 

ОБЩО: 7,00 1 785,00 

   

 

3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 
 

1.6.Одобряване на план-сметка за приходи и разходи от такса битови отпадъци и 

определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2011г. 

                                                                                                 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

    По докладната записка  се направиха следните коментари: 

    Димитър Ковачев – за обекти – жилищни и нежилищни, които са извън регулация, ще бъде 

ли  сълбирана такса ТБО? Ще бъдат ли уведомени юридическите и  физическите лица за 

решението на Общинския съвет. 

    Сезгин Юмер – всички решения на Общинския съвет се поместват в сайта на Общината. 

Всяка година  на хората, които имат имоти на територията на  общината, но живеят извън нея 

изплащаме писма, с които ги уведомяваме за дължимите от тях  пари. Това ни струва около  

1200 лева, което включва както консумативи, така и пощенски разходи. Относно имотите извън 

регулация, за тях не се взема такса за събиране и извозване на смет, но всички други такси за 

поддръжка на сметища и общи зелени зони се  събират. 

 

 



    Общинският  съвет  гр.Завет прие следното    

 

РЕШЕНИЕ № 303: 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.62, чл.66,ал.1  и чл.67, ал.3 

от ЗМДТ Общински съвет гр. Завет със   17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–0 /нула/ от проведено,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА, поименно 

гласуване, както следва:  

 

№  

по 

ред 

 

Име, презиме и фамилия на общинския 

съветник 

Начин на гласуване на 

съветника 

/за, против, въздържал се/ 

01 Димитър Стефанов Ковачев ЗА 

02 Емил Калинов Стефанов ЗА 

03 Ерол Дауд  Юсеин ЗА 

04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 

05 Мехмед Хасан Халил ЗА 

06 Мехти Илми Махмуд ЗА 

07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 

08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 

09 Осман Юсеин Осман ЗА 

10 Селиман Илмаз Вели ЗА  

11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 

12 Сюзан Али Хюсмен ЗА 

13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 

14 Шабан Ариф Шабан ЗА 

15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 

16 Юмер Али Юзеир ЗА 

17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 

       Общо гласували: 17 

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява план-сметка за такса битови отпадъци за 2011 г, съгласно чл.66, ал.1 от 

ЗМДТ – Приложение № 1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7;  Приложение № 2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 

2.7;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Определя размера на такса битови отпадъци за 2011 г., за всяко населено място в Община 

Завет, както следва:  

             

2.1. За жилищните имоти на физически и юридически лица в гр.Завет, с.Острово, 

с.Брестовене, с.Прелез, с.Веселец, с.Сушево и с.Иван Шишманово:         

               

                               5,300  ‰     

2.1.1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите  

          отпадъци - контейнери, кофи и други         -    1,300 ‰ 

 

2.1.2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

          депата или други инсталации и съоръжения  

          за обезвреждането им                                                                   -   2,400 ‰      

                     

2.2.3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане,  

         експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови  

         отпадъци или други инсталации или съоражения за  

         обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на БО, 

         включително отчисленията по чл.71а и 71е от ЗУО             -         1,000 ‰                           

 

2.2.4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите,  

          парковите и другите територии от населените места,  

          предназначени за обществено ползване                                -         0,600 ‰                           

                         

 

2.2.За нежилищни имоти на физически и юридически лица във гр.Завет, с.Острово, 

с.Брестовене, с.Прелез, с.Веселец, с.Сушево и с.Иван Шишманово:        

                         

                                            6,600 ‰     

2.2.1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите  

          отпадъци - контейнери, кофи и други                 -  1,900 ‰ 

 

2.2.2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

         депата или други инсталации и съоръжения  

         за обезвреждането им                                                               -          2,600 ‰      

                     

2.2.3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане,  

         експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови  

         отпадъци или други инсталации или съоражения за  

         обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на БО, 

         включително отчисленията по чл.71а и 71е от ЗУО             -          1,500 ‰                           
 
2.2.4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите,  

          парковите и другите територии от населените места,  

          предназначени за обществено ползване                                -         0,600 ‰                           

 

 

2.3. За незастроени имоти /само земя/ за физически и юридически лица във гр.Завет, 

с.Острово, с.Брестовене, с.Прелез, с.Веселец, с.Сушево и с.Иван Шишманово:  

                                  

                                 2,300 ‰  

   

2.3.1. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане,  

         експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови  

         отпадъци или други инсталации или съоражения за  



         обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на БО, 

         включително отчисленията по чл.71а и 71е от ЗУО             -         0,800 ‰                           

 

2.3.2. Почистване на уличните платна, площадите, алеите,  

          парковите и другите територии от населените места,  

          предназначени за обществено ползване                                -         1,500 ‰                           

  

/Промилите са изчислени съгласно разпечатка за данъчните оценки по населени места към 

31.12.2010г., от програмен продукт “NOVDOC” на НАП, подадена от Дирекция “ФУС” на 

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. 

4. Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

административен съд  гр.Разград по реда на АПК. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА 

      Разни. 

      По втора точка се направиха следните изказвания: 

      Сюзан Али – не знам дали сега е  момента, но при нас минаха  за замерване на осветеността 

на помещенията в училището и ни написаха предписания  за смяна на осветителните тела. Това 

не са малко средства. Училището не може да си позволи този разход, ето защо моля Общинския 

съвет да приеме решение, с което да ни се предоставят пари за смяна на осветителните тела. 

      Ахтер Велиев – през тази година ще са ни необходими доста средства за изнасяне на 

електромерите за уличното осветление на  видно място. Ще е необходима  смяна на доста 

електромери, часовници, рекондомани, а също така и осветителни тела. Това са значителни 

средства, които ще трябва да заделим. Относно промяната  на такса ТБО – държавата определи 

една такса, която  следва да се плаща от всяко домакинство и това доведе до увеличаване 

размера на таксата. 

 
                По втора  точка   други изказвания не се направиха. 

        Поради изчерпване на дневния ред   заседанието  бе  закрито   в 17.00 часа. 

        Настоящият протокол се  изготви  в  два еднообразни екземпляра, един за Общинския съвет, 

един да се изпрати на Областния управител на Областна администрация  с  център Разград и 

препис от протокола  да се изпрати на Районна прокуратура гр.Кубрат. 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

Гл.специалист:________________ 

                /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 


