
 

 

                                                                                   

    

                                                                             ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

                                             Протокол  №  13  от  27.10.2016  година 

 

 

ПО  ПЪРВА ТОЧКА 

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

събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия на    „ВиК–ООД гр. 

Исперих”  на  07. 11. 2016г.  

                                                                                   Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС  

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

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

 

РЕШЕНИЕ  № 133 

 

В деловодството на Общинския съвет гр. Завет на 05.10.2016 година. е 

постъпило писмо от Областния  управител на област Разград, в качеството му на 

Председател на „Асоциация по ВиК на обособената територия на „ВиК” – ООД,  гр. 

Исперих”, с което се свиква извънредно Общо събрание на Асоциацията, което ще се 

проведе на 07.11.2016г. (понеделник) от 10:30 ч. в зала 712 на  Областна администрация 

Разград, при следния  дневен ред: 

1. Промяна на границите на обособената територия, обслужвана от 

«Водоснабдяване и канализация» ООД гр. Исперих на основание  чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 

от Закона за водите, чрез  отделяне на Община Завет, след присъединяването и в 

границите на обособената територия, обслуждвана от «Водоснабдяване – Дунав» 

ЕООД, гр. Разград. 

2. Съгласуване на Бизнес план за развитие на «Водоснабдяване и канализация» 

ООД  гр. Исперих  като  ВиК оператор за периода 2017-2021 г. 

3. Приемане на решение за препоръчителния  размер на вноската  на държавата в 

бюджета на Асоциацията по ВиК за 2017 г., на основаниие  чл. 201, ал. 3 от Правилника 

за организацията  и дейността на асоциациите по  водоснабдяване и канализация. 

4. Други. 

Съгласно разпоредбата на чл.198е, ал. 5 от Закона за водите, във връзка с чл.5, 

ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация (издаден от министъра на регионалното развитие, обн. ДВ бр. 66 от 

08.08.2014 г., в сила от 08.08.2014 г., изм. бр. 106 от 23.12.2014 г., в сила от 23.12.2014 

г.) позицията и мандатът  на представителя на общината за заседанията на Общото  

събрание на  Асоциацията по В и К 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 Асоциацията,  да гласува по съответния начин. 

 

На основание чл. 8, ал. 2  във вр. с ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водонабдяване  и канализация, издаден от министъра на 

регионалното развитие,  разпределението на процентното съотношение на гласовете на 



членовете  в  „Асоциацията по ВиК  на обособената територия на „ВиК” – ООД  гр. 

Исперих”  е,  както следва: 

 

Областният управител, представляващ държавата 35,00% 

Община Исперих 36,62% 

Община Завет 17,08% 

Община Самуил 11,30% 

 

На основание чл.10, ал. 5, т. 5,  предл. последно от  Правилника за организацията 

и  дейността на асоциациите по водонабдяване  и канализация, Областният управител 

на област Разград, който е Председател на „Асоциацията по ВиК на обособената 

територия на „ВиК”–ООД  гр. Исперих”, предлага на членовете на Асоциацията да 

приемат  по т.1, т. 2 и т. 3  от дневния ред на  Общото събрание, следните  решения: 

Решение 1. На основание чл.198в, ал.4, т. 7  от Закона за водите, членовете  на 

Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  

„Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих, взимат решение за промяна на 

границите на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и 

канализация” ООД гр. Исперих на основание чл.198в, ал.2 и ал.3  от Закона за водите, 

чрез  отделяне на Община Завет, след присъединяването и в границите на 

обособената територия, обслуждвана от «Водоснабдяване – Дунав» ЕООД, гр. 

Разград. До започване на действията по стопанисването, поддържането и 

експлоатацията на ВиК системите и съоръженията, както и предоставянето наВиК  

услуги на потребителите на  територията на  община Завет, същите продължват да 

се извършват от действащия оператор „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. 

Исперих. 

Решение 2. На основание чл.198в, ал.4, т. 5  от Закона за водите, членовете  на 

Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  

„Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих, съгласуват бизнес план за развитие  

на дейността  на    „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих, като ВиК 

оператор   за периода 2017-2021 г. 

Решение 3. На основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водонабдяване  и канализация, членовете  на Общото 

събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  

„Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих, взимат решение за 

препоръчителния  размер на вноската  на държавата  да е в размер на  9332,72 (девет 

хиляди, триста тридесет и два  и седемдесет и две) лева. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.15, т. 23 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във  връзка с чл. 198е, 

ал. 3 и ал.5 от Закона за водите, по повод покана за Общо събрание на „Асоциация по 

ВиК на обособената територия на  „ВиК”-ООД гр. Исперих”, (наричана по-долу за 

краткост „Асоциацията“),  насрочено за 07.11.2016г. (понеделник) от 10:30 ч. в зала 712 

на  Областна администрация  Разград,  Общинският  съвет  гр. Завет   
                                                    

 

                                                        РЕШИ: 

 

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

участие в насроченото  извънредно Общо събрание на Асоциацията. 

2.   Съгласува  позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 

    2.1. По т. 1 от дневния  ред –  Промяна на границите на обособената 

територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация» ООД гр. Исперих на 



основание  чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите, чрез  отделяне на Община 

Завет, след присъединяването и в границите на обособената територия, 

обслуждвана от «Водоснабдяване – Дунав» ЕООД, гр. Разград, представителят на 

Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване  и канализация”  ООД  гр. Исперих,  да гласува «ЗА»  

следното  решение:  На основание чл.198в, ал.4, т. 7  от Закона за водите, членовете  

на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от  „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих, взимат решение за промяна на 

границите на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и 

канализация” ООД гр. Исперих на основание чл.198в, ал.2 и ал.3  от Закона за водите, 

чрез  отделяне на Община Завет, след присъединяването и в границите на 

обособената територия, обслуждвана от «Водоснабдяване – Дунав» ЕООД, гр. 

Разград. До започване на действията по стопанисването, поддържането и 

експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на    

В и К  услуги на потребителите на територията на  Община Завет, същите 

продължват да се извършват от действащия оператор „Водоснабдяване и 

канализация” ООД гр. Исперих. 

   2.2. По т.2 от дневния  ред –  Съгласуване на Бизнес план за развитие на 

«Водоснабдяване и канализация» ООД гр. Исперих като  ВиК оператор за периода 

2017-2021 г., представителят на Община Завет  в Общото събрание на Асоциацията да 

гласува  «Против»  следното  решение :  На основание чл.198в, ал.4, т. 5  от Закона за 

водите, членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих, 

съгласуват бизнес план за развитие  на дейността  на    „Водоснабдяване и 

канализация” ООД гр. Исперих, като ВиК оператор   за периода 2017-2021 г. 

  2.3. По т. 3 от дневния  ред - Приемане на решении за препоръчителния  

размер на вноската  на държавата в бюджета на Асоциаци япо В и К за 2017 г., на 

основании ечл. 201 ал. 3 от Правилника за организацията  и дейността н 

аасоциациите по водоснабдяване и канализация - представителят на Община Завет  в 

Общото събрание на Асоциацията да гласува  «ЗА»  следното  решение:   На основание 

чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водонабдяване  и канализация, членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. 

Исперих, взимат решение за препоръчителния  размер на вноската  на държавата  да 

е в размер на  9332,72 (девет хиляди, триста тридесет и два  и седемдесет и две) лева. 

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

Общото събрание на Асоциацията да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в 

защита интересите на гражданите 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. 

            Настоящото  решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 

обявяването му пред  Административен съд    гр. Разград по реда на  АПК. 

 

                                   

                                                                                        

 

 

 

  

 

 

 



ПО ВТОРА ТОЧКА 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за условията и реда за 

съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три 

години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на  Ощина 

Завет. 

                                                                                  Докл.: А.Велиев – Кмет на Община   

 

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

„Въздържали се”– 0(нула)  прие следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 134 

 

С 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. 

 Необходимостта от внасяне за приемане от Общински съвет-Завет на 

предложения проект за изменение и допълнение се обуславя от следните причини: 

1) Причини, налагащи изменение и допълнение на наредбата: 

На 25 май 2016 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на 

Закона за публичните финанси (обн. ДВ бр.43/07.06.2016г.), 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. 

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: 

Предлаганите промени са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен и с 

тези на европейското законодателство. В нея са възприети основни положения на 

Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011г., относно изискванията за 

бюджетните рамки на държавите – членки и за създаване на условия за изпълнението 

на относимите регламенти, приети в края на 2011г., залегнали и в Закона за публичните 

финанси. Проектът на Наредба за изменение и допълнение на 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 е 

публикуван на официалната интернет страница на Община Завет на 17.09.2016г. След 

изтичане на законовия срок ще бъдат взети предвид всички предложени промени по 

проекта на 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, като същите ще бъдат оповестени от вносителя преди 

приемането на акта от Общински съвет гр.Завет. 

6) Правни основания: 

      Чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), при спазване изискванията на чл.75-79 от Административно-

процесуалния кодекс, във връзка с чл.11, ал.3, чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните 

актове. 

Настоящият проект  на Наредба   за изменение и допълнение на Наредба № 11 в 

съответствие с изискванията на чл.26,  ал. 3 от Закона за нормативните актове  е 

публикуван в Интернет страницата на Община Завет, секция Общински съвет – 

„Проекти на нормативни документи” на  17.09.2016г. Към настоящия  момент 

предложения по проекта не са постъпили. 

          Предвид гореизложеното и на основание чл.76, ал.3 от АПК, чл.8  и чл.11, ал.3 от 

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

самоуправление и местната администрация,  Общинският   съвет  гр. Завет   

 

                                                                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, както следва: 

 

                                                              НАРЕДБА   

за изменение и допълнение на Наредба №10 

за условията и реда за съставяне на бюджетната  прогноза за местните дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Завет 

(приета с Решение № 185  по  Протокол № 27 от 14.12.2013 година) 

 

§ 1. В чл.21, ал. 2 отменя думите „ако това е предвидено със закон» в края на 

изречението. 

§ 2.  В чл. 29 се правят следните промени: 

1. Отменя  ал. 2. 

2. Създава нова ал. 3: 

              „Ал. 3. Проектът на бюджета се придружава от разчети по показатели по 

единната бюджетна класификация, определени с указания по чл.67, ал.6, от 

индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и от 

прогнозите по чл. 82, ал.3 от Закона за публичните финанси.” 

3. Създава нова ал.5: 

             „Ал. 5. Кметът на община по финансово оздравяване изпраща проекта на 

бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите.” 

4. Създава нова ал.6: 

„ Ал.6. В рамките на срока по ал.4 кметът на общината представя проекта на 

бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на 

обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в 

местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, 

определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, 

който се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета, съгласно 

Приложение № 1 към настоящата Наредба.” 

 

         5. В  Приложение № 1 се правят следните промени: 



5.1. Променя наименованието на Приложение № 1, което придобива следния 

вид:  „Приложение № 1 към чл.29, ал. 6 и чл. 44, ал. 4”. 

5.2. В Раздел „Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта за 

общински бюджет” изм. и доп. т. 4 като думите „30 ноември на предходната година” се 

заменят  с думите „до 20 работни дни след обнародването на закона за държавния 

бюджет за съответната година.” 

            5.3. В Раздел ІІ „Правила за провеждане на публично обсъждане на годишния 

отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет” изм. т.2, като срокът  

„31 декември” се заменя с „30 септември”. 

 

§ 3. В чл. 30 се правят следните промени: 

       1.  В   ал. 3, т. 1 числото „5” се заменя с числото „15”. 

       2.  В   ал. 3, т. 2 числото „30” се заменя с числото „50”. 

       3.  Създава нова ал. 7: 

           „Ал. 7. При разглеждането от общинския съвет на бюджета на община в 

процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на 

финансите по проекта на бюджет на общината.” 

 

§ 4. В чл.36 се правят следните промени: 

1. Отменя  досегашната ал. 2. 

2. Създава нова ал. 2. 

„Ал. 2. Останалите извънбюджетни сметки на общината, включително сметките 

за постъпления от общинска приватизация и за разходите за сметка на тези 

постъпления, се закриват, като наличните остатъци по тях се прехвърлят като трансфер 

по бюджета на общината в едномесечен срок от влизането в сила на Закона за 

публичните финанси /ЗПФ/.” 

  

§ 5. В Приложение № 2 към чл. 37, ал. 5 се правят следните промени: 

1. В заглавието на приложението се добавя  и  „ал. 6”. 

2. В т. 8  заменя числото „30” с числото „50”. 

 

§ 6. Създава нов Раздел VII “а“ – ОБЩИНИ С ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ: 

 

Раздел VII “а“ 

ОБЩИНИ С ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ 
 

Общи разпоредби  

Чл. 43a. (1) Общини с финансови затруднения са общини, за които са налице три 

или повече от следните условия:  

1. не се спазват фискалните правила по чл. 32, ал. 1 и 2 от Закона за публичните 

финанси;  

2. наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината 

надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 

години;  

3. наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на 

общината надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за 

последните 4 години;  

4. наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на 

общината надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на 

общината;  

5. бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години е 

отрицателна величина за всяка една от трите години;  



6. осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и 

данъка върху превозните средства е под осреднената събираемост на двата данъка за 

всички общини, отчетена за последната година.  

(2) Министърът на финансите може да прецени да бъдат подпомагани с временен 

безлихвен заем по чл. 43ж, ал. 1 общини с финансови затруднения.  

Чл. 43б. (1) За общини с финансови затруднения се открива процедура за 

финансово оздравяване с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на 

общинските финанси.  

(2) Процедурата за финансово оздравяване на общината се открива за период от 

една до три години.  

(3) В процедурата за финансово оздравяване се вземат предвид интересите на 

местната общност.  

Чл. 43в. (1) Министерството на финансите осъществява наблюдение на общините 

за преценка на показателите по чл. 43а.  

(2) При установяване на наличието на три или повече от условията по чл. 43а 

министърът на финансите уведомява кмета на общината за предприемане на действията 

по чл. 43д, ал. 2.  

Чл. 43г. (1) Министърът на финансите издава методически насоки и указания по 

прилагането на чл. 43а, ал. 1, които се публикуват на интернет страницата на 

Министерството на финансите.  

(2) Всяко тримесечие на интернет страницата на Министерството на финансите се 

публикува информация от отчетните данни на общините за финансовото им състояние.  

 

Откриване на процедура по финансово оздравяване 

Чл. 43д. (1) Ежегодно в срок до 10 март кметът на общината извършва оценка за 

наличие на условията по чл. 43а, ал. 1 към края на предходната година.  

(2) Когато при оценката по ал. 1 се установи, че са налице три или повече от 

условията по чл. 43а, ал. 1, кметът на общината в 7-дневен срок уведомява общинския 

съвет, че общината се намира във финансово затруднение, и предлага на общинския 

съвет да бъде открита процедура за финансово оздравяване.  

(3) В 10-дневен срок от уведомяването по ал. 2 общинският съвет с решение, 

прието с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници:  

1. открива процедурата за финансово оздравяване;  

2. възлага на кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично 

обсъждане на плана с местната общност;  

3. определя срок за изготвянето на плана, който не може да бъде по-дълъг от един 

месец, и определя ред и срок за провеждане на публичното обсъждане, който не може 

да бъде по-кратък от 14 дни.  

(4) В 7-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският съвет с 

решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема плана за 

финансово оздравяване.  

(5) С решенията по ал. 3 и 4 общинският съвет може да възложи на кмета на 

общината да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на 

общината под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на 

изпълнението на плана за финансово оздравяване.  

(6) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на условията по чл. 43а, 

ал. 1, като задължително извършва оценка, анализ и прогноза за тяхното изменение към 

полугодието и края на текущата бюджетна година, като при необходимост определя 

срокове и стъпки за предприемане на съответни действия.  

 

План за финансово оздравяване на общината. Изпълнение на плана 

Чл. 43е. (1) Планът за финансово оздравяване съдържа:  



1. система от критерии и финансови показатели, определени за наблюдение, с цел 

постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси;  

2. индикатори за изпълнение, които да оценяват постигането на целеви стойности 

по показателите за ефективност, в т.ч. мерки за оптимизиране на структурата и 

числеността на персонала, и график за изпълнението им;  

3. управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и 

другите действия за осъществяването на плана, включително мерки за подобряване на 

събираемостта на местните приходи;  

4. оценка за влиянието на плана върху предоставяните услуги;  

5. други мерки, подходящи за финансовото оздравяване на общината.  

(2) С плана за финансово оздравяване се определят отговорностите на кмета на 

общината и на общинския съвет за изпълнението на предвидените в него мерки и 

дейности.  

(3) В случаите, при които общината има просрочени задължения, към плана по ал. 

1 задължително се прилага програма за изплащане на просрочените задължения на 

общината, която включва:  

1. мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите;  

2. мерки за повишаване на събираемостта на приходите;  

3. времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното им 

изплащане.  

(4) Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен 

безлихвен заем по чл. 43ж, ал. 1, се съгласува предварително с министъра на финансите 

в рамките на срока за публично обсъждане, определен от общинския съвет. 

Министърът на финансите може да дава допълнителни указания относно изготвянето и 

съдържанието на плана.  

(5) След приемането му от общинския съвет планът по ал. 4 се изпраща на 

министъра на финансите.  

(6) Кметът на общината всяко тримесечие публикува на интернет страницата на 

общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.  

 

Временен безлихвен заем за изпълнение на план за финансово оздравяване 

Чл. 43ж. (1) Министърът на финансите може да отпуска за сметка на централния 

бюджет временни безлихвени заеми за целите на изпълнение на плана за финансово 

оздравяване на общини, чиито планове за финансово оздравяване са съобразени със 

становището на министъра на финансите.  

(2) Временните безлихвени заеми по ал. 1 се отпускат при условия, определени от 

министъра на финансите, със срок за възстановяване, който не може да бъде по-дълъг 

от срока на процедурата за финансово оздравяване, определен от общинския съвет.  

(3) За заемите по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 105 и 106 от Закона за 

публичните финанси.  

Чл. 43з. (1) Кметът на общината докладва на тримесечие на министъра на 

финансите за изпълнението на плана за финансово оздравяване, за който е отпуснат 

заем по чл. 43ж, ал. 1.  

(2) При наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за финансова 

устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване на 

финансовото състояние на общината, в процедура за финансово оздравяване 

общинският съвет, единствено след предварителното съгласие на министъра на 

финансите, може да взема решения за получаване на безлихвени заеми, както и 

решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или 

емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия 

и по ред, определени със закон.  



(3) Министърът на финансите изразява становището си по ал. 2 в 30-дневен срок от 

уведомяването му за намерението на общината да поеме дълг.  

Чл. 43и. В случаите по чл. 43ж, ал. 1 Министерството на финансите извършва 

текущо наблюдение на тримесечие за изпълнението на плана по чл. 43е. При 

отклонение от постигането на целите на плана министърът на финансите може да 

преустанови отпускането на заема по чл. 43ж, ал. 1, когато е предвидено 

предоставянето му на отделни траншове, след представяне на писмената обосновка от 

кмета на общината относно причините за това неизпълнение.  

Чл. 43к. (1) По предложение на министъра на финансите с акт на Министерския 

съвет на общините може да бъде отпусната допълнителна субсидия от централния 

бюджет за погасяване на заемите по чл. 43ж, ал. 1, когато се установи, че е налице 

трайна тенденция за подобряване на финансовото състояние на общината, като при 

изпълнението на плана по чл. 43е са постигнати:  

1. намаление на просрочените задължения;  

2. първичен бюджетен излишък за последен отчетен период на общината, който е 

положителната разлика между приходите, помощите и даренията, разходите и 

бюджетните взаимоотношения, без да се отчитат разходите за обслужване на дълга на 

общината;  

3. устойчиво нарастване на собствените общински приходи, като се изключат тези 

с еднократен характер;  

4. повишена събираемост на собствените приходи;  

5. намаление на административните разходи, без да се отчитат разходи с 

еднократен характер.  

(2) Искането за допълнителна субсидия се прави от кмета на общината до 

министъра на финансите не по-рано от 6 месеца след приемането на плана за 

финансово оздравяване.  

(3) Към искането по ал. 2 задължително се прилагат доказателства за изпълнението 

на плана за финансово оздравяване и се предлага размер на допълнителната субсидия. 

Министърът на финансите може да определи и допълнителни изисквания за 

предоставяне на информация.  

Предсрочно прекратяване на процедурата за финансово оздравяване на общината 

Чл. 43л. (1) По предложение на кмета на общината общинският съвет може да 

прекрати процедурата за финансово оздравяване преди изтичането на нейния срок, ако 

общината излезе от състояние на финансово затруднение.  

(2) Предложение за предсрочно прекратяване на процедура за финансово 

оздравяване, която предвижда план за финансово оздравяване с финансово 

подпомагане с безлихвен заем от държавния бюджет, се съгласува предварително с 

министъра на финансите." 

  

§ 7.  В чл. 44 се правят следните промени: 

1. Изм. ал. 1, която придобива следния  вид: 

         „Ал. 1. Кметът на община Завет изготвя годишния отчет за изпълнението на 

бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август 

на следващата бюджетна година  го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, 

когато Сметна палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът 

на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на 

Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на общината.” 

        2.  В ал. 5   срокът  „31 декември” да се чете „30 септември”. 

 

ДОПЪЛНИЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 8.  В  допълнителните  разпоредби се правят следните промени:  



1. Изм. и доп. т. 5, която придобива следния вид:  

            „т. 5. Нови задължения за разходи" са паричните задължения за разходи, които 

възникват през текущата година, независимо от това дали са платени, с изключение на 

задълженията за разходи за персонал, пенсии и приравнени на тях плащания, лихви по 

дълга (включително по гарантирания от държавата и общината дълг), за данъци и други 

публични държавни и общински вземания. Не са нови задължения за разходи 

провизиите за задължения съгласно счетоводното законодателство, приложимо за 

бюджетните организации, задълженията от предходни години, задълженията, които 

представляват дълг, както и поетите ангажименти за разходи.” 

2. Изм. и доп. т. 11, която придобива следния вид:  

           „т.11. „Поети ангажименти за разходи" са клаузи на договори, разпоредби на 

нормативни и административни актове, съдебни и арбитражни решения,  които 

обвързват бюджетните организации с бъдещи плащания за разходи и/или нови 

задължения за разходи с определима стойност, с изключение на: разходите за персонал, 

пенсии и приравнени на тях плащания, лихви по дълга (включително по гарантирания 

от държавата и общините дълг) , както и разходите за данъци и други публични 

държавни и общински вземания. ” 

2. В  т. 14  допълва досегашния  текст с изречение второ:  „За целите на касовото 

изпълнение и извършването на промени по съответните бюджети и сметките за 

средствата от Европейския съюз възстановяването на получен/предоставен трансфер се 

третира аналогично на плащанията, представляващи възстановяване на приходи, 

съответно възстановяване на разходи. ”.      

 

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 

 

 

 

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 от залата – 1(един) от проведеното поименно  

гласуване,  прие следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 135 

 
          Съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките, 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 от Председателят на Общинския 

съвет гр. Завет. 

          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, 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  третото  тримесечие на 2016 г., както 

следва: 

                                                                        

                                                                      ОТЧЕТ  

за направените  разходи за командировки от  Кмета на Община Завет и Председателя на 

Общинския  съвет  гр. Завет за третото  тримесечие на 2016 г. 

 

Отчетен период Направени  разходи от  

Кмет  на Община 

 

Направени разходи от 

Председател на  Общинския  

съвет 

ІІІ-то тримесечие на 2016г. 327.07 115.69 

 

2. 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. 

 
                

 ПО ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 

            Кандидатстване на Община Завет с проектно предложение по процедура  

BG05M9OP001- 2.005 „Активно включване“ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси “  2014 -2020г ,  финансирана от ЕСФ. 

                                                                                   Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 

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

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

следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 136 

 

Оперативна програма„Развитие на човешките ресурси“  има отворена процедура 

BG05M9OP001- 2.005 „ Активно включване“  със срок за кандидатстване 30.10.2016г. 

Програмата има основна цел да допринесе за успешното реализиране на 

Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване, както и за създаване на мрежа от интегрирани подходи. 

Във връзка с това, получихме предложение  за партньорство от Сдружение 

„Младежки форум 2001- Разград, което ще бъде водеща организация при изготвянето  

на проектното предложение и неговото изпълнение. Сдружението е с доказан 

професионален опит в управлението и реализирането на проекти с различна социална 

насоченост. С над 15 годишна история, то е познато и се ползва с авторитет сред 

местната общност в област Разград.  Сдружениепо има опит в дейностите, които ще 

бъдат  заложени  в проекта. 

Общата цел на този проект е да се приложи интегриран подход за изграждане на 

комплекс от дейности, с които да се повиши качеството на живот на хората с 

увреждания, техните семейства, включително и деца. 

В предвидените дейности за реализирането на проекта, приоритет ще заемат: 

- Подбор и обучение на експерти за реализирането на проектните дейности; 

- Извършване на СМР на обекти – недвижими имоти, които ще бъдат 

използвани за разкритите нови социални услуги, като: 

o Социален асистент; 

o Личен асистент; 

o Дневен център за деца и/или възрастни с увреждания; 



o Център за социална рехабилитация и интеграция. 

Към настоящия момент социалните услуги предлагани  в общината  за хората в 

неравностойно положение са: „Домашен социален патронаж” ,  „Осигуряване на 

топъл обяд” за над 70 човека, която ще стартира от 01.11.2016г. и Център за почасово 

предоставяне на услуги за социално включване в общността. 

 Община Завет  предвижда създаване и надграждане на съществуващите 

социални услуги . 

За кандидатстване и разкриване на новите социални услуги е необходимо да  

бъдат предоставени помещения, общинска собственост, намиращи се в двуетажна 

масивна сграда – частна общинска собственост съгласно АЧОС № 52/05.10.2010г. със 

ЗП173м
2
   , гр. Завет, кв.50, УПИ І – „Дневен център за възрастни хора”.  По проекта 

се предвижда извършването на текущ ремонт – подмяна на дограма, вътрешна 

изолация, монтиране на  ламиниран  паркет, боядисване на стени и тавани. 

За целите на проекта и за ефективността на дейностите, заложени в него,  е 

добре  община Завет да предостави автомобил за реализиране на мобилна услуга на 

територията на цялата община. Разходите за изразходваното гориво, ще бъдат 

включени  в  бюджета на проекта. 

Ползи от реализирането на настоящия проект 

o Нови социални услуги в общината: Дневен център за деца и възрастни 

с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция; 

o Надграждане на социалните услуги :  личен асистент и социален 

асистент , които са обект на съществуващия Център за почасови 

услуги гр. Завет . 

o Активно участие на човешки ресурс от общината; 

o Развитие на социалната инфраструктура, чрез създаване на нови 

социални услуги и интегриране  на съществуващите в рамките на 

общината услуги; 

Съгласно изискванията за кандидатстване и изпълнение на проекта   е 

необходимо решение на Общински съвет за съгласие за участие  и  предоставяне на 

помещенията за нуждите на услугите за срока на изпълнение на проекта, който  срок 

не по –кратък от  5-години, считано от датата на окончателния доклад по проекта. 

             Прeдвид гореизложеното  и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация  /ЗМСМА/,  Общинският  съвет 

Завет  

                                                      Р Е Ш И: 

 

        1. Общинският съвет гр. Завет дава съгласие Община Завет  да  кандидатства  

пред управляващия орган  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси „ 

2014 -2020г., за финансиране по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова  

помощ  BG05M9OP001- 2.005   „Активно включване“,  в качеството и на партньор по 

процедурата. 

  2. С цел успешното реализиране на  проекта и създаване на нови социални  

услуги, Общинският съвет гр. Завет предоставя безвъзмездно на управляващите 

проекта, помещения в двуетажна масивна сграда – частна общинска собственост, 

съгласно АЧОС  №52/05.10.2010г. със ЗП 173 м
2
,  находяща се в гр. Завет, кв.50, УПИ І 

- „Дневен център за възрастни хора”,  по плана на   гр. Завет. 



3. Дава съгласие  на управляващите на проекта да се предостави  автомобил - 

общинска собственост  за  мобилност на услугите, предоставяни от  центровете.  

4. Възлага на Кмета на Община Завет да извърши всички  необходими 

административни действия по изпълнение на настоящето решение при спазване на 

действащата нормативна уредба. 

            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. 

 

 

 

 
           ПО ПЕТА  ТОЧКА 

 Определяне на допълнително възнаграждение  за  постигнати резултати на  

кметовете на  кметства в  община Завет   

                                                                                   Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 

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

„Въздържали се”– 0(нула)   прие следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 137 

 

Във връзка с извършената оценка  на изпълнението за постигнати резултати на 

служителите в общинска администрация Завет  за периода  VІІ-ІХ  месец на 2016 година и 

реализираната икономия на финансовите средства,  заложени във фонд „Работна заплата” за  

дейност  122 „Изпълнителни и законодателни органи”, и на основание чл. 4, ал. 5 от ПМС № 67 

от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и дейности,  икономията на средства 

за заплати може да се използва текущо само за изплащане  на допълнителни възнаграждения за 

постигнати резултати  в съответствие  с действащата нормативна уредба и вътрешните правила 

за работната заплата.  

В съответствие с чл.27 от Вътрешните правила за заплатите в Общинската 

администрация Завет: „Общинският съвет може да определя с решение допълнителни 

възнаграждения за постигнати резултати, както следва: 

1. на кметовете на кметства – по предложение на кмета на общината; 

2. на кмета на общината – по предложение на Общинския съвет или на неговия 

председател.» 

            Предвид гореизложеното и  на основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА  във връзка  чл. 4, 

ал. 5  от  ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и дейности,  

Общинският  съвет гр. Завет  

 

                                                                         РЕШИ: 

 

1. Определя еднократно допълнително възнаграждение  в размер на 70 % от основната 

заплата  на  кметовете   на    кметства  с.  Брестовене,  с.Острово,   с.Веселец, с. Прелез, с. 

Сушево, с. Иван Шишманово за  постигнати добри резултати в изпълнение на целите на 

администрацията при оптимално използване на ресурсите, за сметка на реализираната 

икономия по фонд „Работна заплата” за  дейност  122 „Изпълнителни и законодателни органи”.   

2. Възлага на кмета на Община Завет  със своя  заповед да разпореди начисляването и 

изплащането на допълнителното  възнаграждение. 

            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. 

 

! 



                                                                                      

 

          ПО ШЕСТА  ТОЧКА 

          Определяне на допълнително възнаграждение  за  постигнати резултати  на 

Кмета на Община Завет. 

                                                                                   Докл.: Е.Исмаил –Председател ОбС    

          Общинският съвет гр.Завет с 16(шестнадесет) гласа  „За”, „Против”–0(нула), 

„Въздържали се”– 0(нула), отсъства от залата 1(един) от проведеното поименно 

гласуване, прие следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 138 

 

Във връзка с извършената оценка  на изпълнението за постигнати резултати на 

служителите в общинска администрация Завет  за периода  VІІ-ІХ  месец на 2016 

година и реализираната икономия на финансовите средства,  заложени във фонд 

„Работна заплата” за  дейност  122 „Изпълнителни и законодателни органи”, и на 

основание чл.4, ал.5 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните 

организации и дейности,  икономията на средства за заплати може да се използва 

текущо само за изплащане  на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати  

в съответствие  с действащата нормативна уредба и вътрешните правила за работната 

заплата. 

В съответствие  с чл.27 от  Вътрешните правила за заплатите в Общинската 

администрация  Завет : „Общинският съвет може да определя с решение допълнителни 

възнаграждения за постигнати резултати, както следва: 

1. на кметовете на кметства – по предложение на кмета на общината; 

2. на кмета на общината – по предложение на Общинския съвет или на неговия 

председател.» 

          Предвид гореизложеното и  на основание чл. 21, ал.1, т. 23  от ЗМСМА във връзка  

чл. 4, ал. 5  от  ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и 

дейности,  Общинския съвет гр.Завет  

 

                                                              РЕШИ: 

 

1. Определя еднократно допълнително възнаграждение за  постигнати добри 

резултати в изпълнение на целите на администрацията при оптимално използване на 

ресурсите, на Кмета на община Завет в размер на 70 % от основната заплата,  за сметка на 

реализираната икономия  по фонд „Работна заплата” на  дейност  122 „Изпълнителни и 

законодателни органи”. 

             2. Възлага на кмета на Община Завет  със своя  заповед да разпореди 

начисляването и изплащането на допълнителното  възнаграждение. 

             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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПО СЕДМА  ТОЧКА 

        Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост при  Община Завет за 2016 г. 

                                                                                                Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 

       Общинският съвет гр.Завет 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 

„Въздържали се”– 3(трима) от проведеното поименно гласуване, прие следното  

 

                                                     РЕШЕНИЕ  № 139 

 

Съгласно чл. 8, ал. 9, изр. второ, предл. второ от Закона за общинската 

собственост, чл.6, ал.1, изр. второ, пред. второ от Наредба № 2 на ОбС – Завет за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с Решение № 39 по 

Протокол № 04 от 29.01.2016 г., изм. и доп. с Решения № 69 по Протокол № 06 от 

30.03.2016 г. и № 87 по Протокол № 08 от 20.05.2016 г., Общинския съвет - гр. Завет 

прие Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост при Община Завет за 2016 г.  

Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяваща гъвкавост 

при нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от 

конкретни условия и влезли в сила промени в нормативната уредба, в това число при 

необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. 

Предлагам да се включат в Годишна програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост при Община Завет за 2016 г. в буква „А. Имоти, които 

община Завет има намерение да предостави под наем” и  буква „Б. Имоти, които 

община Завет има намерение да продаде” от Раздел ІІІ  „Описание на имотите, които 

общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за 

внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на 

ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, дарения“, имотите, както 

следва: 

 
№ по ред Описание на имотите: буква „А. Имоти, които община Завет има намерение 

да предостави под наем” 

32. Имот с номер 054001 с площ от 23,260 дка, местност „Край село“ в землище с. Прелез, НТП:Нива 

33. Имот с номер 039018 с площ от 11,296 дка, местност „Кара вели“ в землище с. Прелез, НТП:Нива 

34. Имот с номер 037004 с площ от 11,416 дка, местност „Край село“ в землище с. Прелез, НТП:Нива 

35. Имот с номер 024015 с площ от 27,494 дка, местност „Край село“ в землище с. Прелез, НТП:Нива 

36. Имот с номер 022002 с площ от 24,099 дка, местност „Край село“ в землище с. Прелез, НТП:Нива 

37. Имот с номер 024007 с площ от 10,002 дка, местност „Край село“ в землище с. Прелез, НТП:Нива 

38. Имот с номер 022013 с площ от 31,187 дка, местност „Край село“ в землище с. Прелез, НТП:Лозе 

39. Имот с номер 022004 с площ от 10,001 дка, местност „Край село“ в землище с. Прелез, НТП:Нива 

40. Имот с номер 035004 с площ от 22,986 дка, местност „Къшлалък“ в землище с. Иван Шишманово, 

НТП:Нива 

41. Имот с номер 022003 с площ от 14,262 дка, местност „Край село“ в землище с. Прелез, НТП:Нива 

42. Имот с номер 008017 с площ от 15,526 дка, местност „Коджа екинлик“ в землище с. Веселец, НТП:Нива 

43. Имот с номер 008023 с площ от 14,746 дка, местност „Коджа екинлик“ в землище с. Веселец, НТП:Нива 

44. Имот с номер 079010 с площ от 11,034 дка, местност „Мастан“ в землище с. Брестовене, НТП:Нива 

45. Имот с номер 077020 с площ от 17,819 дка, местност „Токат сърт“ в землище с. Брестовене, НТП:Нива 

46. Имот с номер 017004 с площ от 14,999 дка, местност „Домусчи кулак“ в землище с. Брестовене, 

НТП:Нива 

47. Имот с номер 056007 с площ от 19,023 дка, местност „Старите лозя“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

48. имот с номер 140028 с площ от 13,536 дка, местност „Изворите“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

49. Имот с номер 092015 с площ от 10,402 дка, местност „Дъбака“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 



50. Имот с номер 051016 с площ от 37,462 дка, местност „Голямата нива“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

51. Имот с номер 051014 с площ от 13,328 дка, местност „Голямата нива“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

52. Имот с номер 049017 с площ от 14,300 дка, местност „Голямата нива“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

53. Имот с номер 008039 с площ от 11,993 дка, местност „Дренака“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

54. Имот с номер 021013 с площ от 16,625 дка, местност „Турски лозя“ в землище с. Сушево, НТП:Нива 

55. Имот с номер 069006 с площ от 25,428 дка, местност „Български блок“ в землище с. Сушево, НТП:Нива 

56. Имот с номер 023011 с площ от 24,009 дка, местност „Турски лозя“ в землище с. Сушево, НТП:Нива 

57. Имот с номер 056006 с площ от 12,498 дка, местност „Юсеин гьол“ в землище с. Сушево, НТП:Нива 

58. Имот с номер 022001 с площ от 23,435 дка, местност „Турски лозя“ в землище с. Сушево, НТП:Нива 

59. Имот с номер 004017 с площ от 10,886 дка, местност „Кара гюрлюк“ в землище с. Иван Шишманово, 

НТП:Нива 

60. Имот с номер 024001 с площ от 35,728 дка, местност „Заветски баир“ в землище с. Иван Шишманово, 

НТП:Нива 

61. Имот с номер 024003 с площ от 12,995 дка, местност „Заветски баир“ в землище с. Иван Шишманово, 

НТП:Нива 

62. Имот с номер 026015 с площ от 15,162 дка, местност „Заветски баир“ в землище с. Иван Шишманово, 

НТП:Нива 

63. Имот с номер 026020 с площ от 11,395 дка, местност „Заветски баир“ в землище с. Иван Шишманово, 

НТП:Нива 

64. Имот с номер 041024 с площ от 13,728 дка, местност „Български блок“ в землище с. Сушево, НТП:Нива 

65. Имот с номер 064001 с площ от 14,642 дка, местност „Новите места“ в землище с. Острово, НТП:Нива 

66. Имот с номер 064006 с площ от 11,557 дка, местност „Новите места“ в землище с. Острово, НТП:Нива 

67. Имот с номер 112146 с площ от 46,213 дка, местност „Къшла“ в землище с. Брестовене, НТП:Нива 

68. Имот с номер 023001 с площ от 38,623 дка, местност „Край село“ в землище с. Прелез, НТП:Нива 

69. Имот с номер 029011 с площ от 10,663 дка, местност „Зелен дол“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

70. Имот с номер 031025 с площ от 17,459 дка, местност „Бостаните“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

71. Имот с номер 055014 с площ от 11,994 дка, местност „Голямата нива“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

72. Имот с номер 056010 с площ от 25,329 дка, местност „Старите лозя“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

73. Имот с номер 060017 с площ от 11,458 дка, местност „Могилите“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

74. Имот с номер 060025 с площ от 16,439 дка, местност „Могилите“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

75. Имот с номер 060026 с площ от 14,999 дка, местност „Могилите“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

76. Имот с номер 092022 с площ от 14,791 дка, местност „Дъбака“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

77. Имот с номер 125003 с площ от 33,075 дка, местност „Могилите“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

78. Имот с номер 039037 с площ от 38,024 дка, местност „Гемиите“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

79. Част от недвижим имот - двуетажна масивна сграда с ЗП 173 кв.м. гр. Завет улица „Тракия“ №1, кв.50 

УПИ I – „Дневен център за възрастни хора“ съгласно действащ ПУП на гр. Завет 

№ по ред Описание на имотите: буква „Б. Имоти, които община Завет има намерение да 

продаде” 
103. Дворно място с площ 1410 кв.м.  в с. Острово кв. 38 УПИ XII - 577 

 

Настоящото изменение и допълнение се извършва във връзка с откриване на 

процедура за отдаване под наем за срок от 5 стопански години на земеделските земи, 

предстоящо проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно 

включване“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., финансирана от ЕСФ 

и постъпило Заявление от лицето Четин  Селимов с Вх. № 94Ч-06-2/02.09.2016 год., 

което желае да закупи дворно място собственост на  община Завет.  

На основание чл. 7 от Наредба № 2 на ОбС-Завет за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 26, ал. 2 от Закона за 

нормативните актове - настоящото предложение за изменение и допълнение на 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост при Община Завет за 2016 г., както и промените в нея са обявени на 

населението на Община Завет чрез публикуване на интернет страницата на 

Община Завет, Секция „Проекти на нормативни документи” на 21.09.2016 г. и на 

информационното табло в сградата на общинска администрация в 30 (тридесет) 

дневен срок, преди приемането й от Общинския съвет.  
  Към настоящия момент предложения по нея не са направени. 



  Сроковете по чл. 7 от Наредба № 2 на ОбС-Завет за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 26, ал. 2 от Закона за 

нормативните актове са спазени. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закон за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9, изр. второ, предл. 

второ от Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 1, изр. второ, пред. второ от 

Наредба № 2 на ОбС – Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общинският съвет – Завет Общинският съвет                                                     
                                                        

Р Е Ш И: 

 

1. Изменя и допълва Годишната програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2016 г. в 

буква „А. Имоти, които община Завет има намерение да предостави под наем” 

и  буква „Б. Имоти, които община Завет има намерение да продаде” от Раздел 

ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 

предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала 

на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за 

предоставяне на концесия, дарения”, както следва:  
  

№ по 

ред 
Описание на имотите: буква „А. Имоти, които община Завет има намерение 

да предостави под наем” 

32. Имот с номер 054001 с площ от 23,260 дка, местност „Край село“ в землище с. Прелез, НТП:Нива 

33. Имот с номер 039018 с площ от 11,296 дка, местност „Кара вели“ в землище с. Прелез, НТП:Нива 

34. Имот с номер 037004 с площ от 11,416 дка, местност „Край село“ в землище с. Прелез, НТП:Нива 

35. Имот с номер 024015 с площ от 27,494 дка, местност „Край село“ в землище с. Прелез, НТП:Нива 

36. Имот с номер 022002 с площ от 24,099 дка, местност „Край село“ в землище с. Прелез, НТП:Нива 

37. Имот с номер 024007 с площ от 10,002 дка, местност „Край село“ в землище с. Прелез, НТП:Нива 

38. Имот с номер 022013 с площ от 31,187 дка, местност „Край село“ в землище с. Прелез, НТП:Лозе 

39. Имот с номер 022004 с площ от 10,001 дка, местност „Край село“ в землище с. Прелез, НТП:Нива 

40. Имот с номер 035004 с площ от 22,986 дка, местност „Къшлалък“ в землище с. Иван Шишманово, 

НТП:Нива 

41. Имот с номер 022003 с площ от 14,262 дка, местност „Край село“ в землище с. Прелез, НТП:Нива 

42. Имот с номер 008017 с площ от 15,526 дка, местност „Коджа екинлик“ в землище с. Веселец, НТП:Нива 

43. Имот с номер 008023 с площ от 14,746 дка, местност „Коджа екинлик“ в землище с. Веселец, НТП:Нива 

44. Имот с номер 079010 с площ от 11,034 дка, местност „Мастан“ в землище с. Брестовене, НТП:Нива 

45. Имот с номер 077020 с площ от 17,819 дка, местност „Токат сърт“ в землище с. Брестовене, НТП:Нива 

46. Имот с номер 017004 с площ от 14,999 дка, местност „Домусчи кулак“ в землище с. Брестовене, 

НТП:Нива 

47. Имот с номер 056007 с площ от 19,023 дка, местност „Старите лозя“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

48. имот с номер 140028 с площ от 13,536 дка, местност „Изворите“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

49. Имот с номер 092015 с площ от 10,402 дка, местност „Дъбака“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

50. Имот с номер 051016 с площ от 37,462 дка, местност „Голямата нива“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

51. Имот с номер 051014 с площ от 13,328 дка, местност „Голямата нива“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

52. Имот с номер 049017 с площ от 14,300 дка, местност „Голямата нива“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

53. Имот с номер 008039 с площ от 11,993 дка, местност „Дренака“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

54. Имот с номер 021013 с площ от 16,625 дка, местност „Турски лозя“ в землище с. Сушево, НТП:Нива 

55. Имот с номер 069006 с площ от 25,428 дка, местност „Български блок“ в землище с. Сушево, НТП:Нива 

56. Имот с номер 023011 с площ от 24,009 дка, местност „Турски лозя“ в землище с. Сушево, НТП:Нива 

57. Имот с номер 056006 с площ от 12,498 дка, местност „Юсеин гьол“ в землище с. Сушево, НТП:Нива 

58. Имот с номер 022001 с площ от 23,435 дка, местност „Турски лозя“ в землище с. Сушево, НТП:Нива 

59. Имот с номер 004017 с площ от 10,886 дка, местност „Кара гюрлюк“ в землище с. Иван Шишманово, 

НТП:Нива 

60. Имот с номер 024001 с площ от 35,728 дка, местност „Заветски баир“ в землище с. Иван Шишманово, 

НТП:Нива 



61. Имот с номер 024003 с площ от 12,995 дка, местност „Заветски баир“ в землище с. Иван Шишманово, 

НТП:Нива 

62. Имот с номер 026015 с площ от 15,162 дка, местност „Заветски баир“ в землище с. Иван Шишманово, 

НТП:Нива 

63. Имот с номер 026020 с площ от 11,395 дка, местност „Заветски баир“ в землище с. Иван Шишманово, 

НТП:Нива 

64. Имот с номер 041024 с площ от 13,728 дка, местност „Български блок“ в землище с. Сушево, НТП:Нива 

65. Имот с номер 064001 с площ от 14,642 дка, местност „Новите места“ в землище с. Острово, НТП:Нива 

66. Имот с номер 064006 с площ от 11,557 дка, местност „Новите места“ в землище с. Острово, НТП:Нива 

67. Имот с номер 112146 с площ от 46,213 дка, местност „Къшла“ в землище с. Брестовене, НТП:Нива 

68. Имот с номер 023001 с площ от 38,623 дка, местност „Край село“ в землище с. Прелез, НТП:Нива 

69. Имот с номер 029011 с площ от 10,663 дка, местност „Зелен дол“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

70. Имот с номер 031025 с площ от 17,459 дка, местност „Бостаните“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

71. Имот с номер 055014 с площ от 11,994 дка, местност „Голямата нива“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

72. Имот с номер 056010 с площ от 25,329 дка, местност „Старите лозя“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

73. Имот с номер 060017 с площ от 11,458 дка, местност „Могилите“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

74. Имот с номер 060025 с площ от 16,439 дка, местност „Могилите“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

75. Имот с номер 060026 с площ от 14,999 дка, местност „Могилите“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

76. Имот с номер 092022 с площ от 14,791 дка, местност „Дъбака“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

77. Имот с номер 125003 с площ от 33,075 дка, местност „Могилите“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

78. Имот с номер 039037 с площ от 38,024 дка, местност „Гемиите“ в землище гр. Завет, НТП:Нива 

79. Част от недвижим имот - двуетажна масивна сграда с ЗП 173 кв.м. гр. Завет улица „Тракия“ №1, кв.50 

УПИ I – „Дневен център за възрастни хора“ съгласно действащ ПУП на гр. Завет 

№ по ред Описание на имотите: буква „Б. Имоти, които община Завет има намерение да 

продаде” 
103. Дворно място с площ 1410 кв.м.  в с. Острово кв. 38 УПИ XII - 577 

 

  2. Изменението и допълнението на Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 година да се публикува на 

интернет страницата на Община Завет след приемането й. 

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

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

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК.  

                                                                          

 

ПО ОСМА  ТОЧКА 

         Отдаване под наем за срок от 5 стопански години на земеделски земи от ОПФ 

чрез публичен търг с явно наддаване.  

                                                                               Докл.: Д.Татар – Зам.-кмет на Община 

        Общинският съвет гр.Завет с 15(петнадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 

„Въздържали се”– 2(двама) от проведеното поименно  гласуване, прие следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 140 

 

Отдаването под наем на свободни земеделски земи от общинския поземлен фонд 

се извършва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е 

предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс. Към 

настоящия момент  на територията на община Завет има свободни имоти от общинския 

поземлен фонд.  

Имотите са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост в Община Завет за 2016 г.  

 За същите са възложени и изготвени оценки от лицензиран оценител със 

сертификат за оценителска правоспособност рег. № 312 от 12.06.1997 г.       Съставени 



са актове за частна общинска собственост, вписани в Служба по вписвания, данъчни 

оценки по чл. 264, ал. 1 от ДОПК. 

 По отношение на имотите в с. Иван Шишманово (бивши училищни), са 

предприети съответните действия за актуване.  

Предвид  гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 

4 от Закона за общинската собственост, с чл. 25, ал. 1 във връзка с  чл. 95, т. 3 от 

Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество предлагам, Общинският съвет  

                                                         

                                                       Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се открие процедура за провеждане на търг с явно наддаване 

за отдаване под наем за срок от 5 стопански години, на земеделските земи по землища, 

имоти, начин на трайно ползване, подробно описани в т. 2 от настоящото решение. 

2. Определя годишни начални тръжни цени за имотите, както следва: 

№         Имот № Дка АЧОС 

НТП Категория Дан. 

оценка 

Нач. 

Тръжна 

цена 

с. Сушево 

1 022001 23,435 201/01.02.2013г. Нива  III 3272,70 942,54 лв. 

2 023011 24,009 202/01.02.2013г. Нива  III 3352,90 965,62 лв. 

3 056006 12,498 212/01.02.2013г. Нива  III 1469,80 408,41 лв. 

4 069006 25,428 218/01.02.2013г. Нива  III 4298,60 869,29 лв. 

5 021013 16,625 200/24.01.2013г. Нива  III 2566,10 518,20 лв. 

гр. Завет 

6 008039 11,993 240/05.03.2013г. Нива  III 1763,00 487,00 лв. 

7 049017 14,300 255/29.03.2013г. Нива  III 2102,10 580,00 лв. 

8 051014 13,328 256/29.03.2013г. Нива  III 1959,20 459,00 лв. 

9 051016 37,461 257/29.03.2013г. 

Нива  III(34,929) 

IX(2,532) 

5648,00 

64,10 

990,00 лв. 

10 092015 10,402 273/29.03.2013г. Нива  III 1529,10 422,00 лв. 

11 140028 13,536 276/29.03.2013г. Нива  III 1989,80 240,00 лв. 

12 056007 19,023 57/14.02.2011г. Нива  III 3215,80 190,00 лв. 

с. Брестовене 

13 017004 14,999 368/17.09.2013г. 

Нива  III(0,750) 

IV(14,249) 

99,20 

1654,30 

601,97 лв. 

14 077020 17,819 608/ 01 .02.2016г. 

Нива  III(1,782) 

V(16,037) 

209,60 

1257,30 

179,69 лв. 

15 079010 11,034 609/01 .02.2016г. 

Нива  III(1,104) 

V(9,930) 

170,40 

1021,80 

442,82 лв. 

с. Веселец 

16 008023 14,746 141/18.04.2012г. Нива  III 2167,70 147,40 лв. 

17 008017 15,526 166/25.07.2012г. Нива  III 2282,30 297,61 лв. 

с. Иван Шишманово 

18 035004 22,986 598/25.01.2016г. 

Нива  II(13,792) 

III(9,194) 

2896,30 

1689,40 

622,04 лв. 

с. Прелез 

19 022003 14,262 313/04.06.2013г. Нива  III 2201,30 143,00 лв. 

20 022004 10,001 314/04.06.2013г. Нива  III 1543,70 100,00 лв. 



3. Възлага на кмета на общината да организира процедурата за провеждане на 

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години на 

земеделските земи, включени в т. 2 на настоящето решение.  

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. 
 

 

 

 

ПО ДЕВЕТА  ТОЧКА 

        Актуализиране на бюджета на Община Завет за 2016 година. 

                                                                           Докл.: А.Велиев – Кмет на Община  
        Общинският съвет гр.Завет с с 15(петнадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 

„Въздържали се”– 2(двама) от проведеното поименно  гласуване, прие следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 141 

 

Бюджетът на Община Завет за 2016 година е приет с решение № 47 с протокол 

№ 04 от 29.01.2016 г. от Общинския съвет на гр. Завет. В отчета за касовото изпълнение 

на бюджета за третото тримесечие се вижда преизпълнение на някои приходни 

параграфи и това от своя страна води до актуализация на приходната и разходна част на 

бюджета на Община Завет за 2016 година.  

В деловодството на общинска администрация гр.Завет има депозирани три броя 

докладни, които също се вземат предвид за актуализацията на бюджета, както следва : 

1. За футболните клубове на територията на Община Завет, за увеличаване 

на субсидията за 5 броя футболни клуба с по 1500лв. с мотива, че есенния сезон 

започва с увеличен брой на футболните групи към Българския футболен съюз гр. 

Разград от 8 (осем) на 12 (дванадесет).; 

21 022013 31,187 316/04.06.2013г. 

Трайни  

насажд

ения 

III 9683,60 913,00 лв. 

22 024007 10,002 327/04.06.2013г. Нива  III 1690,80 372,00 лв. 

23 022002 24,099 338/19.06.2013г. Нива  III 3719,70 241,00 лв. 

24 024015 27,494 340/19.06.2013г. Нива  III 4243,70 773,00 лв. 

25 037004 11,416 343/19.06.2013г. Нива  IX 302,00 116,00 лв. 

26 039018 11,296 351/19.06.2013г. 

Нива  III(1,582) 

IX(9,714) 

244,20 

234,60 

97,00  лв. 

27 054001 23,260 361/19.06.2013г. Нива  III 3590,20 232,60 лв. 

с. Иван Шишманово (бивши училищни) 

28          004017 10,886 не 

Нива  III (5,226) 

VII (5,660) 

806,60 

297,20 

403,04 лв. 

29          024001 35,728 не Нива  IV 3687,10 1791,94 лв. 

30          024003 12,995 не Нива  IV 1341,10 651,77 лв. 

31         026015 15,162 не Нива  IV 2053,70 154,91 лв. 

32         026020 11,395 не Нива  IV 1323,00 116,42 лв. 

  

Всичко: 

568,331 

  

    



2. За увеличаване размера на одобрената с Решение № 40 по Протокол № 

04/29.01.2016г. на Общински съвет-Завет гр. Завет план-сметка за необходимите 

разходи за предоставяне на услугите по осигуряване на съдове за битови отпадъци, 

събиране и транспортиране на битови отпадъци, експлоатация на депа за битови 

отпадъци и поддържане чистотата на местата за обществено ползване на територията 

на Община Завет за 2016г. с 11852 лв. Към 30.09.2016г. по приходен параграф &27-07 – 

общински такси за битови отпадъци има преизпълнение в размер на 11852 лв. На ОП 

„Воден-2009“ бюджета се формира на база план-сметка от приходите за такса битови 

отпадъци и това налага необходимостта от актуализиране на план-сметката, и 

съответно плана на разходната част на бюджета на ОП „ Воден-2009“ в частта на 

дейност „Чистота“; 

3. С цел организиране и изпълнение на задачите по отбрана и сигурност в 

Община Завет, се налага закупуването на два броя компютърни конфигурации. 

 

 В частта на разчета за капиталови разходи за 2016г. на Община Завет се налага 

промяна на приоритетите по обекти, представени като приложения към настоящото 

предложение. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във 

връзка с чл. 124, ал. 2 и с чл. 125, ал. 1 т.2 от Закона за публичните финанси и  чл.37, 

ал.1 и ал.2 от Наредба № 10 за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза 

за местните дейности за следващите три години за съставянето, приемането , 

изпълнението и отчитането на бюджета на община Завет,  Общинският  съвет гр. Завет                                                       

                                                                 

 

                                                    РЕШИ: 
 

 

1. Актуализира бюджета на Община Завет за 2016 година: 

 

1.1. Променя плана на приходната и разходната част по функции, дейности и 

параграфи, съгласно Приложение  № 1 и Приложение  № 2.  

 

 



   Приложение №1 

План на приходната част на бюджета на Община Завет за 2016 г. 

О Б Щ И Н С К И    П Р И Х О Д И  

Наименование на приходите:                               §§ 

 уточнен 

план на 

местните 

приходи 

към 

30.09.2016          

МЕСТНИ ПРИХОДИ 

корекция 

към 

27.10.2016 

актуализиран 

план 

1 2 3 4 5 

I.  ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ         

 1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ    364 526 26 851 391 377 

Данък върху доходите на физически лица 01-00 11 000   11 000 

 Окончателен годишен (патентен) данък 01-03 11 000   11 000 

Имуществени и други местни данъци 13-00 352 526 26 851 379 377 

 Данък върху недвижими имоти 13-01 82 000 2 320 84 320 

 Данък върху превозните средства 13-03 155 000 24 531 179 531 

 Данък при придобиване на имущество по дарение и възм. начин 13-04 115 526   115 526 

Други данъци 20-00 1 000   1 000 

2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ   937 894 253 824 1 191 718 

Приходи и доходи от собственост 24-00 93 000 0 93 000 

 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 24-04 0   0 

 Приходи от наеми на имущество 24-05 14 000   14 000 

 Приходи от наеми на земя 24-06 74 000   74 000 

 Приходи от дивиденти 24-07 2 000   2 000 

 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 24-08 3 000   3 000 

Общински такси 27-00 465 436 17 469 482 905 

за ползване на детски градини 27-01 83 500   83 500 

за ползване на ДСП и др.общински социални услуги 27-04 60 000   60 000 

за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. 27-05 12 000   12 000 

за битови отпадъци 27-07 231 159 11 852 243 011 

за технически услуги 27-10 5 272 5 554 10 826 



за административни услуги 27-11 73 500   73 500 

за притежаване на куче 27-17 5 3 8 

други общински такси 27-29 0 60 60 

Глоби, санкции и наказателни лихви 28-00 26 000 7 997 33 997 

глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 28-02 1 000 5 282 6 282 

наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски 28-09 25 000 2 715 27 715 

Други неданъчни приходи 36-00 15 000 0 15 000 

други неданъчни приходи 36-19 15 000   15 000 

Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 37-00 -1 542 -2 155 -3 697 

Внесен ДДС (-). 37-01 0   0 

внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) 37-02 -1 542 -2 155 -3 697 

Постъпления от продажба на нефинансови активи 40-00 326 000 230 513 556 513 

постъпления от продажби на сгради 40-22 30 000   30 000 

продажба на транспортни средства 40-24 0   0 

постъпления от продажба на земя 40-40 296 000 230 513 526 513 

Приходи от концесии 41-00 2 000   2 000 

Помощи, дарения и др. безвъзм. получени суми от страната 45-00 12 000   12 000 

текущи помощи и дарения от страната 45-01 12 000   12 000 

Текущи дарения, помощи и др.безвъзмездно получени суми от ЕС 46-10 0   0 

Всичко приходи (1+2):   1 302 420 280 675 1 583 095 

ІІ. Взаимоотношения с ЦБ     

А) ТРАНСФЕРИ         

Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) 31-00 950 900   950 900 

обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+) 
31-11 0   0 

обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) 
31-12 692 500   692 500 

получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) 31-13 258 400   258 400 

Всичко трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето):   950 900 0 950 900 

Трансфери между бюджети (нето) 61-00       

трансфери между бюджети - получени трансфери (+) 61-01 0 0 0 



трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) 61-02 -39 860 0 -39 860 

трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 61-05 0 0 0 

вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) 61-09 0 0 0 

Всичко трансфери между бюджети (нето):   -39 860 0 -39 860 

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 
62-00 

    0 

получени трансфери (+) 62-01     0 

предоставени трансфери (-) 62-02     0 

Всичко трансфери:   911 040 0 911 040 

Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ         

Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална 

програма (нето)  
78-00 104 071 0 104 071 

Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)  78-33 0 0 0 

Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната фискална програма (нето) 78-88 104 071 0 104 071 

Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална 

програма (нето) : 
  104 071 0 104 071 

ІІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО         

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) 88-00 0 0 0 

Събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-) 88-02 0 0 0 

Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) 88-03 0 0 0 

Всичко:   0 0 0 

Депозити и средства по сметки /нето/ 95-00       

остатък в левове по сметки от предходния период (+) 95 01     19 451 

остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) 
95-02 0 0 0 

наличност в левове по сметки в края на периода (-) 95-07 0 0 0 

Всичко депозити и средства по сметки /нето/:   19 451 0 19 451 

ОБЩО ПРИХОДИ    2 336 982 280 675 2 617 657 



          Приложение № 2 

     

ПЛАН 

на разходната част 

на бюджета на Община Завет за 2016г. 

вид разход §§ 

уточнен  
годишен 
план към 

30.09.2016г. 

корекция към 
27.10.2016 

актуализиран 
годишен план 

Общо разходи по бюджета на 
Община Завет в т.ч.   2335388 280675 2616063 

1 1 122 ДЕЙНОСТ  
Общинска администрация   350300 147950 498250 

Издръжка 10-00 277000 46332 323332 
Медикаменти 10-12 422 0 422 

Постелен инвентар и облекло 10-13 17510 0 17510 

Материали 10-15 74584 11416 86000 

Вода, горива, ел. енергия 10-16 85000 15400 100400 

Разходи за външни услуги 10-20 78484 19516 98000 

Командировки в страната 10-51 7000 0 7000 

Краткосрочни командировки в чужбина 
10-52 1000 0 1000 

разходи за застраховки 10-62 8000 0 8000 

Разходи за договорни санкции и 
неустойки, съдебно обезщетния и 

разноски 
10-92 1000 0 1000 

Други разходи, некласифицирани в 
другите параграфи и подпараграфи 

10-98 4000 0 4000 

Основен ремонт на ДМА 51-00 50600 97500 148100 
Придобиване на ДМА 52-00 16200 4800 21000 

Придобиване на компютри и хардуер 
52-01 13800 -5000 8800 

Придобиване на оборудване, машини и 
съоражения 52-03 2400 9800 12200 

Придобиване на НДМА 53-00 2500 -682 1818 
Придобиване на земя 54-00 4000 0 4000 

1 1 123 ДЕЙНОСТ  
Общински съвети   24640 6622 31262 

Издръжка 10-00 24640 6622 31262 
Материали 10-15 6262 0 6262 

Разходи за външни услуги 10-20 8378 6622 15000 

Командировки в страната 10-51 3000 0 3000 

Краткосрочни командировки в чужбина 
10-52 2000 0 2000 



Други разходи, некласифицирани в 
другите параграфи и подпараграфи 

10-98 5000 0 5000 

2 5 282 ДЕЙНОСТ  
Отбранително-мобилизационна  

подготовка,поддържане на запаси и 
мощности 

  22806 0 22806 

Издръжка   17806 -1400 16406 
Постелен инвентар и облекло 10-13 3400 0 3400 

Материали 10-15 2620 0 2620 

Вода, горива, ел. енергия 10-16 6286 -1400 4886 

Разходи за външни услуги 10-20 4500 0 4500 

Командировки в страната 10-51 1000 0 1000 

Придобиване на ДМА 52-00 5000 1400 6400 

Придобиване на компютри и хардуер 
52-01 0 1400 1400 

Придобиване на стопански инвентар 
52-05 5000 0 5000 

3  311 ДЕЙНОСТ  
Целодневни детски градини и 
обединени детски заведения 

  16000 0 16000 
Основен ремонт на ДМА 51-00 10000 0 10000 

Придобиване на ДМА 52-00 6000 0 6000 

Придобиване на компютри и хардуер 
52-01 4900 0 4900 

Придобиване на оборудване, машини и 
съоражения 52-03 0 0 0 

Придобиване на стопански инвентар 
52-05 1100 0 1100 

5 3 524 ДЕЙНОСТ 
Домашен социален патронаж   95208 38081 133289 

Издръжка 10-00 72360 29199 101559 
Храна 10-11 40000 10000 50000 

Медикаменти 10-12 53 0 53 

Постелен инвентар и облекло 10-13 1400 0 1400 

Материали 10-15 4164 3836 8000 

Вода, горива, ел. енергия 10-16 20000 10000 30000 

Разходи за външни услуги 10-20 6363 5363 11726 

Командировки в страната 10-51 380 0 380 

Основен ремонт на ДМА 51-00 20648 -20648 0 
Придобиване на ДМА 52-00 2200 29530 31730 

Придобиване на оборудване, машини и 
съоражения 52-03 0 6130 6130 

Придобиване на транспортни средства 
52-04 0 23400 23400 



Придобиване на стопански инвентар 
52-05 2200 0 2200 

6 1 604 ДЕЙНОСТ 
Осветление на улици и площади 

  49582 4629 54211 

Издръжка 10-00 49582 4629 54211 

Вода, горива, ел. енергия 10-16 49582 4629 54211 

6 1 606 ДЕЙНОСТ 
Изграждане, ремонт и поддържане на 

уличната мрежа 

  758204 5696 763900 

Издръжка 10-00 53404 5696 59100 
Материали 10-15 600 0 600 

Разходи за външни услуги 10-20 52804 5696 58500 

Основен ремонт на ДМА 51-00 704800 0 704800 

6 1 619 ДЕЙНОСТ 
Други дейности по жилищно стр., 

благоустр. и рег. развитие 

  31400 52600 84000 

Придобиване на ДМА 52-00 0 43000 43000 

Придобиване на оборудване, машини и 
съоражения 52-03 0 43000 43000 

Придобиване на НДМА 53-00 31400 9600 41000 
Придобоване на др. НМДА 53-09 31400 9600 41000 

6 2 623 ДЕЙНОСТ 
Други дейности по жилищно стр., 

благоустр. и рег. развитие 

  407992 8857 416849 

Заплати и възн. За персонала по ТП 
и СП 01-00 80000 -11916 68084 

заплати и възн. За персонала по ТП  
01-01 80000 -11916 68084 

Задължителни осиг. Вноски 05-00 14000 0 14000 
ДОО 05-51 8000   8000 

Здравно осиг.вноски 05-60 4000   4000 

ДЗПО 05-80 2000   2000 

Издръжка 10-00 174821 33373 208194 
Постелен инвентар и облекло 10-13 2000   2000 

Материали 10-15 25500 10000 35500 

Вода, горива, ел. енергия 10-16 50000   50000 

Разходи за външни услуги 10-20 97321 23373 120694 

Придобиване на ДМА 52-00 129571 -3000 126571 

Придобиване на оборудване, машини и 
съоражения 52-03 2500 0 2500 

Придобиване на транспортни средства 
52-04 127071 -3000 124071 



Придобиване на НДМА 53-00 9600 -9600 0 
Придобоване на др. НМДА 53-09 9600 -9600 0 

7 2 714 ДЕЙНОСТ 
Спортни бази за спорт за всички 

  63140 24192 87332 

Издръжка 10-00 27140 11692 38832 
Материали 10-15 2537 2463 5000 

Вода, горива, ел. енергия 10-16 9456 5544 15000 

Разходи за външни услуги 10-20 1315 3685 5000 

разходи за застраховки 10-62 12461 0 12461 

Други разходи, некласифицирани в 
другите параграфи и подпараграфи 

10-98 1371 0 1371 

Субсидии и др.текущи трансфери 
за нефинансови предприятия 

43-00 36000 7500 43500 
за текуща дейност 43-01 36000 7500 43500 

Придобиване на ДМА 52-00 0 5000 5000 

Придобиване на оборудване, машини и 
съоражения 52-03 0 5000 5000 

7 3 759 ДЕЙНОСТ 
Други дейности по културата   116116 -20952 95164 

Издръжка 10-00 57596 7948 65544 
Постелен инвентар и облекло 10-13 800 0 800 

Материали 10-15 3384 2616 6000 

Вода, горива, ел. енергия 10-16 540 0 540 

Разходи за външни услуги 10-20 34668 5332 40000 

Командировки в страната 10-51 40 0 40 

Други разходи, некласифицирани в 
другите параграфи и подпараграфи 

10-98 18164 0 18164 

Основен ремонт на ДМА 51-00 58520 -28900 29620 

8 6 866 ДЕЙНОСТ 
Общински пазари и тържища   400000 13000 413000 

Основен ремонт на ДМА 51-00 400000 -400000 0 
Придобиване на ДМА 52-00 0 413000 413000 
Придобоване на сгради 52-02 0 413000 413000 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Променя план-сметка за дейност 623 „Чистота“ и приходната, и разходната 

част по бюджета на ОП „Воден-2009“, съгласно Приложение  № 3 и 

Приложение  № 4. 

 

 
                                                                                                                         Приложение   № 3 

                          

               

П    Л    А   Н 

На приходната и разходната част на бюджета на ОП”Воден-2009”град Завет 

към 30.09.2016 година 

 
Наименование на 

параграфа 

Дейност   Чистота                    

              623    

№  

на 

пара 

гра- 

фа 

 

БЮДЖЕТ 

 2 0 1 6 година 

П   Л   А   Н    Дейност   

Чистота 

                 623 

 

Корекция към     Актуализиран  

27.10 .2016год.     годишен план 

  Дейност              Дейност 

Чистота                Чистота 

     623                         623 

   

         

Запл.за перс.поТП и СП 0100        80000      -  11916                   68084 

Запл.на перс. по трудови  прав. 0101        80000      -  11916                   68084          

Зад.осиг.вн.отРаботодатели-вс. 0500       14000                 0                   14000 

В т.ч.:ДОО 0551         8000                 0                      8000 

           ЗОВ 0560         4000                 0                      4000 

Вноски за ДЗПО 0580         2000                 0                      2000      

Издръжка всичко 1000     139426         23768                  163194 

В.т.ч.: Постелен инвент.и облекл. 1013         2000                 0                      2000 

Материали 1015       25500            10000                    35500 

Вода,горива,енергия 1016       50000                 0                    50000 

Разх.за външ.услуги 1020       61926         13768                    75694 

                                               

ВСИЧКО РАЗХОДИ:      233426         11852                  245278   

Придобиване на  ДМА 5200         2500                          0                      2500 

В т.ч.:Храсторези и косачки 5203         2500                          0                      2500 

            

 

    О  Б  Щ  О  : 

 

9999 

     

    235926 

                 

        11852                   247778 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

ПЛАН-СМЕТКА 
за разходите по Дейност 623 “Чистота” по видове дейности и елементи за 

всички населените места  в Община Завет за 2016 г. 

1. Разходи за осигуряване на съдове за събиране и съхраняване на битови отпадъци 

  Разход 

в лева 

 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009" за  осигуряване на съдове 

2500 

 § 10 00 - Издръжка 2500 

 § 10 15 - Материали 2500 

2. Разходи за събиране на битовите отпадъци от територията на Община Завет и транспортирането 

им до Регионално депо- в гр. Разград за обезвреждането им 

 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009" за почистване 
173 000 

 § 01 00 - Заплати на персонала по труд. 

правоотношения 
80000 

 § 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от 

работодателя 
14000 

 § 05 51 - Осигурителни вноски за ДОО от 

работодателя и държавата 
8000 

 § 05 60 - Здравно осигурит. вноски от работодателя  4000 

 
§ 05 80 - Вноски за допълнит. задължително осигур. 

от работодател 
2000 

 § 10 00 - Издръжка 79000 

 § 10 13 - Постелен инвентар и облекло 2000 

 § 10 15 - Материали                     22000              

 § 10 16 - Вода, горива, енергия 50 000 

 § 10 20 - Разходи за външни услуги  5000 

 Заета щатна численост - брой 10 

3. Разходи за 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. 60 и чл. 64 от Закона за 

управление на отпадъците 

   Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009" за депониране и отчисления 

  Било   Корекция  Става   

59426      13768      73194 

 

- Депониране на битови отпадъци в Регионално депо 

за неопасни отпадъци – Разград - /10,60 лв./т./ 
10600 

 - Отчисления за обезвреждане  на депонираните 

неопасни отпадъци в Регионалното депо съгласно 

чл.64 от ЗУО за всеки тон отпадък за депата по 

чл.2,ал.3, т.1 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и 

начина за изчисляване и определяне размера на 

обезпеченията и отчисленията, изисквани при 

депониране на отпадъци-съгл.чл.20,ал.1,т.1в за 2016 

г. –36,00 лв./т. 

36000  

 - Обезпечение за депонираните отпадъци в 

Регионалното депо съгласно чл. 60 от ЗУО за всеки 

тон  (Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 

изчисляване и определяне размера на обезпеченията 

и отчисленията, изисквани при депониране на 

отпадъци – 3,86 лв./т.) 

                    3860 

 -  Разходи за почистване на инцидентно възникнали 

сметища 

Било     Корекция     Става 

8966       11 852         20 818               

4. Разходи за почистване на улични платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване 

 Разходи на Общинското предприятие "Воден- 1 000 



2009" за почистване 

 § 10 00 - Издръжка 1 000 

 § 10 15 - Материали 1 000 

 Общо разходи: Било     Корекция    Става             

235926    11 852       247 778       

 

 

 

1.3.Променя разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 

2016 година, съгласно Приложение  № 5 и Приложение  № 6. 

 

 
   Приложение № 5 
    

 Разчет за финансиране на КР с източник на финансиране - ЦС от Р България за 2016г. 

 Наименование било - приходи от 
ДД 

става - приходи от 
ДД 

 общо капиталови разходи финансирани от ДД 1058400 1058400 
 §5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ 588868 492320 
 Функция 01 48100 14400 

122 ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В 
АДМИНИСТРАТИВНАТА 
СГРАДА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ, В СГРАДАТА НА 
КМЕТСТВО С.ОСТРОВО, В СГРАДАТА НА 
КМЕТСТВО С.ВЕСЕЛЕЦ 

48100 14400 

 Функция 05 20648 0 

524 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ДСП ГРАД ЗАВЕТ 20648 0 

 Функция 06 461600 461600 

606 РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ  НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

404000 404000 

603 ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА 
ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ 
МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

28800 28800 

606 ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ 
МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

28800 28800 

 Функция 07 58520 16320 

759 ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ВОДЕЩИ ДО ПОВИШАВАНЕ НА 
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА НЧ "САМОРАЗВИТИЕ 
1902" ГР. ЗАВЕТ, НА НЧ"ПРОСВЕТА-1919-
БРЕСТОВЕНЕ"С.БРЕСТОВЕНЕ И НЧ"ХРИСТО БОТЕВ 
1913" С.ПРЕЛЕЗ 

58520 16320 

 §5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ 
МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 

434000 522730 

 Функция 01 8800 12200 

122 ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР 8800 0 

122 ЗАКУПУВАНЕ НА НОВОГОДИШНА УКРАСА 0 7100 

122 ЗАКУПУВАНЕ НА ПОМПА ЗА ГОРЕЩА ВОДА 12 ЕГ 8  0 5100 

 Функция 05 2200 29530 

524 ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ДСП ЗАВЕТ 2200 0 

524 ЗАКУПУВАНЕ НА ВИСОКОПРОХОДИМ АВТОМОБИЛ  0 23400 

524 ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИЦИ  0 4500 

524 ЗАКУПУВАНЕ НА АГРЕГАТ ЗА СРЕДНА ТЕМПЕРАТУРА 0 1630 

 Функция 06 23000 63000 

619 ЗАКУПУВАНЕ НА СПИРКИ 0 20000 

619 ЗАКУПУВАНЕ НА ДЕТСКИ СЪОРАЖЕНИЯ 0 23000 

623 ЗАКУПУВАНЕ НА КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ 20000 20000 

623 ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОБЛОК С РЕМАРКЕ 3000 0 

 Функция 07 0 5000 



714 ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЧИСТВАЩА МАШИНА ЗА ПОД  - 
СПОРТНА ЗАЛА ГРАД ЗАВЕТ 

0 5000 

 Функция 08 400000 413000 

866 ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАДСКИ ПАЗАР 400000 413000 

 §5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ  
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 

35000 42818 

 Функция 01 2500 1818 

122 ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ 2500 1818 

 Функция 06 32500 41000 

619 АКТУАЛИЗИРАНЕ (ПОПЪЛВАНЕ) НА КАДАСТРАЛНИ И  
РЕГУЛАЦОИННИ ПЛАНОВЕ В ОБЩИНА ЗАВЕТ 

5400 15000 

619 ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА  
ОБЩИНА ЗАВЕТ 

26000 26000 

623 ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ НА МОРФОЛОГИЧНИЯ СЪСТАВ 
НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ЧАСНОСТ НА 
БИОРАЗГРАДИМИТЕ ОТПАДЪЦИ ГЕНЕРИРАНИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

1100 0 

 §5400 – ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ 532 532 
866 ПРИДОБИВАНЕ НАСОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1564 С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА 
УЛИЦА ОТ О.Т. 546 ДО О.Т. 546А, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД 
ЗАВЕТ, КВАРТАЛ 84 

532 532 

 Наименование било - приходи от 
МД 

става - приходи от 
МД 

 общо капиталови разходи финансирани от МД 428501 569501 

 §5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ 394001 538501 

 Функция 01 2500 133700 

122 ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В 
АДМИНИСТРАТИВНАТА 
СГРАДА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ, В СГРАДАТА НА 
КМЕТСТВО С.ОСТРОВО, В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО 
С.ВЕСЕЛЕЦ 

2500 33700 

122 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА КМЕТСТВО СЕЛО 
БРЕСТОВЕНЕ 

0 100000 

 Функция 02 109501 109501 

284 АВАРИЕН РЕМОНТ НА МИКРО ЯЗОВИР №000293 В 
ЗЕМЛИЩЕТО НА С.БРЕСТОВЕНЕ ОБЩИНА ЗАВЕТ 

109501 109501 

 Функция 03 10000 10000 

311 ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА 
"ОСНОВЕН РЕМОНТ  
НА СГРАДАТА НА ОДЗ "СЛЪНЧО" ГР.ЗАВЕТ 

10000 10000 

 Функция 07 0 13300 

759 ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ВОДЕЩИ ДО ПОВИШАВАНЕ НА 
ЕНЕРГИЙНАТА 
 ЕФЕКТИВНОСТ НА НЧ "САМОРАЗВИТИЕ 1902" ГР. 
ЗАВЕТ,  
НА НЧ"ПРОСВЕТА-1919-БРЕСТОВЕНЕ"С.БРЕСТОВЕНЕ  
И НЧ"ХРИСТО БОТЕВ 1913" С.ПРЕЛЕЗ 

0 13300 

 Функция 08 272000 272000 

606 РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ  НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

272000 272000 

 §5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ 
АКТИВИ 

22000 27000 

 Функция 01 7400 8800 

122 ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИЦИ  2400 0 

122 ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР 5000 8800 

 Функция 02 6500 7900 

239 ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР 1500 1500 

282 ЗАКУПУВАНЕ НА ВИДЕОКАМЕРИ 5000 5000 

282 ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР 0 1400 

 Функция 05 0 2200 

524 ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ДСП ЗАВЕТ 0 2200 

 Функция 06 5500 5500 

623 ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ 2500 2500 



ОТПАДЪЦИ 
622 ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАСТОРЕЗИ ЗА ОП "ВОДЕН-2009" 3000 3000 

 Функция 07 2600 2600 

714 ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИК ЗА СВАТБЕНА ЗАЛА 
С.БРЕСТОВЕНЕ 

2600 2600 

 §5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ  
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 

8500 0 

 Функция 06 8500 0 

623 ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ НА МОРФОЛОГИЧНИЯ СЪСТАВ 
НА 
 БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, В ЧАСНОСТ НА 
БИОРАЗГРАДИМИТЕ  
ОТПАДЪЦИ ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА ЗАВЕТ 

8500 0 

 §5400 – ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМИ 4000 4000 
122 ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО В ГР.ЗАВЕТ 

УЛ. "ЦАР СИМЕОН" №47А УПИ 341 КВ.129 ПЛОЩ 730 КВ 
4000 4000 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





РАЗЧЕТ 
за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 2016 год. 

         

№ 
по 

ред 
дейност ОБЕКТ 

Капит.  
разход за 

2016 г. 

В т.ч. по източници на финансиране 

Субсидия  
от РБ 

Собствени 
бюджетни 
средства 

ИБФ и  
ИБС 

Други източници 
Привлечени 

средства 

Забележка 
(източник) 

1 2 3 5 7 10 12 14 15 

    ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 1 927 039 1 058 400 569 501 0 299 138   

    §5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ 1 195 351 492 320 538 501 0 164 530   

    Функция 01 182 750 14 400 133 700 0 34 650   

1 122-МД ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В 
АДМИНИСТРАТИВНАТА 
СГРАДА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ, В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО 
С.ОСТРОВО, В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО С.ВЕСЕЛЕЦ 

82 750 14 400 33 700 0 34 650   

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ 7 150   600 0 6 550 ДФЗ-РА и НДЕФ 
ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ 9 600   3 100 0 6 500 ДФЗ-РА И НДЕФ 

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 36 000 14 400 0 0 21 600 ДФЗ-РА И НДЕФ 

СЪФИНАНСИРАНЕ НА СМР 30 000   30 000 0 0 §40-00 

2 122-МД ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА КМЕТСТВО СЕЛО БРЕСТОВЕНЕ 100 000   100 000     §40-00 

    Функция 02 109 501 0 109 501 0 0   

1 284-ДД АВАРИЕН РЕМОНТ НА МИКРО ЯЗОВИР №000293 В ЗЕМЛИЩЕТО НА 
С.БРЕСТОВЕНЕ ОБЩИНА ЗАВЕТ 

109 501 0 109 501 0 0 ПО прех. За 2016 по 
Бед.аварии 

    Функция 03 16 000 0 10 000 0 6 000   

1 311 - МД ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА "ОСНОВЕН РЕМОНТ 
НА СГРАДАТА НА ОДЗ "СЛЪНЧО" ГР.ЗАВЕТ 

16 000 0 10 000 0 6 000 §40-00, ДФЗ-РА и 
НДЕФ 

    Функция 06 820 000 461 600 272 000 0 86 400   

1 606 - МД РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ  НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ 
МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

676 000 404 000 272 000 0 0 §40-00,ЦС,ПМС №209 
от 18.08.2016г. 

2 603-МД ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ПОДМЯНА НА 
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА 
ЗАВЕТ 

72 000 28 800 0 0 43 200 ДФЗ-РА И НДЕФ 



3 606 - МД ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

72 000 28 800 0 0 43 200 ДФЗ-РА И НДЕФ 

    Функция 07 67 100 16 320 13 300 0 37 480   

1 759 - МД ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ВОДЕЩИ ДО ПОВИШАВАНЕ НА 
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА НЧ "САМОРАЗВИТИЕ 1902" ГР. 
ЗАВЕТ, НА НЧ"ПРОСВЕТА-1919-БРЕСТОВЕНЕ"С.БРЕСТОВЕНЕ И 
НЧ"ХРИСТО БОТЕВ 1913" С.ПРЕЛЕЗ 

67 100 16 320 13 300 0 37 480 

  
АВТОРСКИ НАДЗОР 9 800 0 3 300 0 6 500 §40-00, ДФЗ-РА И 

НДЕФ 
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 16 500 0 10 000 0 6 500 §40-00, ДФЗ-РА И 

НДЕФ 
ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 40 800 16 320 0 0 24 480 ДФЗ-РА И НДЕФ 

    §5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 

684 338 522 730 27 000 0 134 608   

    Функция 01 21 000 12 200 8 800 0 0   

1 122 - МД-52-
01 

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР 8 800 0 8 800 0 0 ПО от целевата 
субсидия 

2 122-МД - 52-
03 

ЗАКУПУВАНЕ НА НОВОГОДИШНА УКРАСА 7 100 7 100 0 0 0   

3 122 - МД - 52 
-03 

ЗАКУПУВАНЕ НА ПОМПА ЗА ГОРЕЩА ВОДА 12 ЕГ 8  5 100 5 100         

    Функция 02 7 900   7 900       

1 239 - 52-01 ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР 1 500 0 1 500     §31-11 

2 282 - 52 -05 ЗАКУПУВАНЕ НА ВИДЕОКАМЕРИ 5 000 0 5 000     §31-11 

3 282-52-01 ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР 1 400 0 1 400     §31-11 

    Функция 05 62 267 29 530 2 200 0 30 537   

1 524-52-05 ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ДСП ЗАВЕТ 22 000 0 2 200 0 19 800 ПО от целевата 
субсидия,  

ФОНД 
"СОЦ.ЗАКРИЛА" 

МТСП 
2 524-52-04 ЗАКУПУВАНЕ НА ВИСОКОПРОХОДИМ АВТОМОБИЛ 23 400 23 400 0 0     

3 524-52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИЦИ 4 500 4 500         

4 524-52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА АГРЕГАТ ЗА СРЕДНА ТЕМПЕРАТУРА 1 630 1 630 0 0     

5 589-52-01 ПРОЕКТ "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" 705 0 0 0 705 ОПРЧР 

6 589-52-03 ПРОЕКТ "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" 10 032 0 0 0 10 032 ОПРЧР 



    Функция 06 172 571 63 000 5 500 0 104 071   

1 623 - МД- 52-
03 

ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 2 500 0 2 500 0 0   

2 623 - МД - 52-
04 

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ 124 071 20 000 0 0 104 071 ПУДООС  

3 622 - МД- 52-
03 

ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАСТОРЕЗИ ЗА ОП "ВОДЕН-2009" 3 000 0 3 000 0 0   

4 619- МД - 52-
03 

ЗАКУПУВАНЕ НА СПИРКИ 20 000 20 000 0 0 0   

5 619 - МД -52-
03 

ЗАКУПУВАНЕ НА ДЕТСКИ СЪОРАЖЕНИЯ 23 000 23 000 0       

    Функция 07 7 600 5 000 2 600 0 0   

1 714- МД - 52-
03 

ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЧИСТВАЩА МАШИНА ЗА ПОД  - СПОРТНА ЗАЛА 
ГРАД ЗАВЕТ 

5 000 5 000 0 0 0   

2 745 - МД-52-
03 

ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИК ЗА СВАТБЕНА ЗАЛА С.БРЕСТОВЕНЕ 2 600   2 600 0 0 §40-00 

    Функция 08 413 000 413 000 0 0 0   

1 866- МД - 52-
02 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАДСКИ ПАЗАР 413 000 413 000 0 0 0   

СМР  400 000 400 000       ПМС №192 от 
29.07.2016г.  

АВТОРСКИ НАДЗОР 3 000 3 000         

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 10 000 10 000         

    §5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ  
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 

42 818 42 818 0 0 0   

    Функция 01 1 818 1 818 0 0 0   

1 122 - МД-53-
01 

ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ 1 818 1 818 0 0 0   

    Функция 06 41 000 41 000 0 0 0   

1 619-МД-53-09 АКТУАЛИЗИРАНЕ (ПОПЪЛВАНЕ) НА КАДАСТРАЛНИ И 
РЕГУЛАЦОИННИ ПЛАНОВЕ В ОБЩИНА ЗАВЕТ 

15 000 15 000 0 0 0 

  
3 619-МД-53-09 ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 26 000 26 000 0 0 0   
    §5400 – ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ 4 532 532 4 000 0 0   

1 122-МД ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО В ГР.ЗАВЕТ  
УЛ. "ЦАР СИМЕОН" № 47А УПИ 341 КВ.129 ПЛОЩ 730 КВ² 

4 000 0 4 000     §40-00 

2 866-МД ПРИДОБИВАНЕ НАСОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН 
ИМОТ № 1564 С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА УЛИЦА ОТ О.Т. 546 ДО О.Т. 
546А, НАХОДЯЩ СЕ В ГРАД ЗАВЕТ, КВАРТАЛ 84 

532 532 0       



 

2. Задължава Кмета на Община Завет да разпредели одобрените средства по бюджета 

на Община Завет за 2016 година по функции, дейности и параграфи съгласно ЕБК 

(Единна бюджетна класификация). 

 

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 обжалване в 14-дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

       

 

 

 

Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

ЕРСИН  ИСМАИЛ 

Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 

 


