
 

 

                                                                                   

    

                                                                             ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

                                             Протокол  №  07  от  18.04.2016  година 

 

ПО ПЪРВА  ТОЧКА 

           1. Присъединяване на Община Завет към обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД,  гр. Разград.  

                                                                               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  № 74 

 

За нуждите на управлението, планирането и изграждането на ВиК системи и за 

предоставяне на ВиК услуги със Закона за водите (ЗВ) територията на страната се 

разделя на обособени територии – Решение № РД-02-14-2234 от 22 декември 2009 г. на 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

Съгласно чл. 198б, т. 2 от ЗВ, когато собствеността на ВиК системите, в границите 

на обособената територия, е разпределена между държавата и общините или между 

няколко общини, управлението на ВиК системите се осъществява от асоциацията по 

ВиК. 

Асоциациите по водоснабдяване и канализация (АВиК), създадени по силата на 

Закона за водите, са нов вид юридически лица в българското право и в практиката по 

извършване на обществено значимата услуга за водоснабдяване и канализация. АВиК 

имат седалище и адрес на управление - областната администрация на съответната 

обособена територия. Те не са търговски дружества, не формират и не разпределят 

печалби. В АВиК членуват държавата и общините, включени в съответната 

обособената територия. Органите на управление на АВиК са общо събрание – което се 

състои от представители на държавата и общините  и председател, който е 

представителя на държавата /областния управител на административно – 

териториалната единица област, в която попада обособената територия/.  

На основание чл. 198е, ал. 7 от ЗВ - Министърът на регионалното развитие и 

благоустройството е издал Правилник за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация (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.). 

Дейността на асоциациите е насочена към установяване на договор -  отношения с 

ВиК оператора, към планиране на развитието на водоснабдителните и 

канализационните системи, чрез изготвяне и одобряване на регионални генерални 

планове ( РГП) на ВиК и генерални планове за ВиК на агломерации над 10 000 е.ж., 

както и към съгласуване на бизнес плановете на ВиК операторите, въз основа на 

инвестиционните програми към РГП. 

 В дългосрочните (10- или 15-годишни) договори за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К системите и съоръженията, и предоставянето на 



водоснабдителните и канализационните услуги, ще бъдат разписани задълженията на 

оператора, произтичащи от възложените му дейности, в това число и условията за 

предоставяне на услугите, задължителните показатели за качество на водата, 

задължения свързани с околната среда, задължителното ниво на инвестиции, както и 

условията за определяне на цената на водата.  

С оглед на горното ще могат да бъдат изпълнение следните цели:  

- подобряване на условията на живот на населението, свързани с услугите по 

водоснабдяване и канализация; 

- постигане на европейски стандарти в предоставянето на водоснабдителните и 

канализационните услуги; 

- увеличаване на достъпността, надеждността и безопасността на услугите по 

водоснабдяване и канализация; 

- опазване на околната среда и водите; 

- подновяване, разширение и подобрение на съществуващата водоснабдителна и 

канализационна система и прилежащите съоръжения в обособената територия; 

- подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните и 

канализационните услуги. 

От друга страна Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (одобрена с 

решение на ЕК на 15 юни 2015 г.) е основният източник за финансиране на инвестиции 

във ВиК отрасъла. Завършването на реформата в отрасъла, стартирала през 2009 г., е 

едно от условията за отпускане на европейско финансиране през настоящия програмен 

период. 

За целите на провеждането на реформата във ВиК отрасъла е изготвена 

„Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република 

България 2014-2023 г.”, одобрена с Решение на Министерския съвет № 269 от 

07.05.2014 г. Тя включва балансиран набор от мерки, които да осигурят постигането на 

разходно ефективно съответствие, увеличена ефективност и да се справят с 

предизвикателствата пред управлението и регулирането на отрасъла. Визията за 

отрасъл ВиК е финансово, технически и екологично устойчив ВиК отрасъл, 

предоставящ услуги с високо качество на социално поносими за потребителите цени. 

За нуждите на стратегията са изготвени предварителни анализи с цел разработване 

на различни сценарии за финансиране, които да гарантират пълно финансиране на 

устойчив ВиК отрасъл по пътя към постигане на съответствие. Сценариите предвиждат 

консолидиране на ВиК отрасъла, най-много в 28 регионални дружества, т.е. една 

асоциация по ВиК на административна област и едно ВиК дружество, предоставящо 

услуги на територията на асоциацията. Консолидирането е важно за постигане на 

икономии от мащаба и засилване на техническия, административния и финансовия 

капацитет на ВиК дружествата. В цяла Европа е налице тенденция към консолидиране 

на водния сектор. Възприетия от стратегията регионален подход е от съществено 

значение за постигане на съответствие по икономически ефективен начин. 

С оглед принос за изпълнение целите на „Стратегия за развитие и управление на 

водоснабдяването и канализацията в Република България 2014- 2023 г.” сред видовете 

и примерите на допустими мерки за подкрепа по Приоритетна ос 1 „Води“ на 

Оперативната програма „Околна среда 2014-2020 г.” е изграждане на ВиК 

инфраструктура, съгласно Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и в 

съответствие с регионалните генерални планове за ВиК и регионалните 

прединвестиционни проучвания (РПИП). При подготовката и изпълнението на 

проектите ще се следва регионален подход, основан на следните принципи: 

финансиране на ВиК инфраструктура в консолидирани райони, които се обслужват от 

един ВиК оператор, въз основа на едно РПИП и една апликационна форма. 



Прилагането на регионалния подход ще допринесе за постигане на устойчивост във 

водния сектор, за реализиране на икономии от мащаба и за осигуряване 

възстановяването на инвестиционни разходи. 

 

Задължително условие за допустимост на проектите, основани на РПИП, е 

наличието на подписан договор между асоциацията по ВиК и регионалния ВиК 

оператор, предвиждащ механизъм за обособяване на приходите, на базата на пълна 

амортизация на активите, включително активи, финансирани от безвъзмездна помощ, 

които да бъдат използвани за реинвестиране във ВиК инфраструктура. 

За срока на стратегията средствата от фондовете на ЕС ще са достатъчни за 

финансиране на 30 до 40% от общия обем на необходимите капиталови разходи в 

отрасъл ВиК. 

В тази връзка на 18.03.2016 г. Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, сключи с действащия  

В и К оператор“ Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД - Договор за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на В и к системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителните и канализационните услуги, същия ще влезе в сила на 01.05.2016 г. 

С оглед изложеното и на основание чл. 84, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация и  на  основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 10в, т.7  и чл. 198а, ал. 5 във 

връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите (ЗВ), Общинският  съвет – Завет  

 

РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие  за присъединяване на Община Завет към обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД.  

2. Определя Кмета на Община Завет да представлява Община Завет пред Общото 

събрание на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД, гр. Разград, а при невъзможност той да участва 

лично, се определя негов заместващ представител. 

3. Определя ред за внасяне и гласуване на позициите на представителя на Община 

Завет в заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД ” гр. Разград,  както следва: 

  В срок от 5(пет) работни дни от получаване на проект за дневен ред за 

предстоящо редовно или извънредно заседание на Асоциацията по В и К, Кметът на 

Община Завет, в качеството си  на представляващ Община Завет в Асоциацията по 

 ВиК, внася в Общинския съвет – Завет, предложение съдържащо: дневен ред, 

предложение за решение и др.  

         4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 



ПО ВТОРА ТОЧКА 

            Кандидатстване на община Завет с проектно предложение 

„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община 

Завет“  по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 

2014 – 2020 г., процедура „Образователна интеграция на учениците от 

етническите малцинства и /или търсещи или получили международна закрила“ 

                                                                                 Докл.:З.Исмаил –Зам.кмет на Община 

 

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

(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), прие следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 75 

 

Стартира набирането на проектни предложения по  Приоритетнa ос 3 

„Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 

9ii „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите“ 

посредством процедура за безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-3.002 

„ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ 

МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА 

ЗАКРИЛА“. Настоящата процедура е насочена към постигане на значими и 

устойчиви резултати в сферата на образователната интеграция в рамките на 

населеното място или на цялата община. 

  Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са следните 

кандидати:  

• общини (или райони на общини);  

• училища, съгласно Закона за народната просвета;  

• юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност. 
 

 Община Завет  подготвя проектно предложение в партньорство със СОУ „ 

Свети Свети Кирил и Методий“ гр.Завет,  ОУ „Хр.Ботев“ с. Брестовене“,  ОУ „Христо 

Ботев“ с. Острово, ПГ  по Змеделие "Кл.А.Тимирязев" и НЧ "Саморазвитие-1902" 

гр.Завет по процедура  „Образователна интеграция на учениците от етническите 

малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“. Основните цели на 

процедурата е да подпомогне учениците, произхождащи от етническите малцинства и 

и/или търсещи или получили международна закрила, да се изградят като пълноценни 

граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация 

чрез: 

� Подобряване на условията за равен достъп до училищно образование;  

� Засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в 

образователния процес; 

� Повишаване качеството на образованието в училищата, в които се 

обучават интегрирано ученици от различни етноси; 

� Включване на родителите в образователния процес; 
� Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически 

произход. 

 

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 

допустими за финансиране следните дейности:  

1. Допълнително обучение по български език за учениците (вкл. за учениците, 

търсещи или получили международна закрила), за които българският език не е майчин; 



2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от 

етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила; 

3. Реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали от 

училище; 

4. Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците 

от ромски произход и учениците, търсещи или получили международна закрила, от 

обособените по етнически признак училища чрез поетапен прием в училища извън 

ромските квартали (вкл. транспортирането им при необходимост от ромските 

квартали/махали в градовете до училище); 

5. Подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали в 

градовете, в които се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства и 

ученици, търсещи или получили международна закрила; 

6. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност 

на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна 

мултикултурна среда; 

8.Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за учениците от 

етническите малцинства и за учениците, търсещи или получили международна 

закрила; 

9. Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на 

образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование; 

10. Насърчаване участието на родителите в образователния процес; 

11. Работа с родителите от етническите малцинства и/или с родители, търсещи 

или получили международна закрила, които възпрепятстват децата си от редовно 

посещаване на учебни занятия; 

12. Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване 

ползите от образователната интеграция и приемането на различието; 

13. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически 

произход и културна идентичност (включително чрез провеждане на информационни 

кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически 

произход или религиозна принадлежност). 

 

 

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ 

(БФП), като изготвеният от него проект трябва да се вмества в следните минимални и 

максимални граници:  

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лева  

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 1 000 000 лева. 

По настоящата процедура не се изисква съфинансиране на проектните 

дейности.   

Предвид гореизложеното и  на основание чл.21, ал.1, т.23,  ал.2 и  чл. 17, ал. 

1, т. 3  във връзка с чл.59 и  следващите от  Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), Общинският съвет гр. Завет  

                                                               РЕШИ: 

 



1. Общински съвет Завет дава съгласие за кандидатстване на Община Завет, 

като водещ партньор, по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014-2020г., BG05M20P001-3.002 „Образователна 

интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или 

получили международна закрила“, с проектно предложение „Образователна 

интеграция на учениците от етническите малцинства в община Завет “;  

2. Дава правомощие на Кмета на община Завет  да организира подготовката 

и подаването на проектното предложение, да предприеме необходимите 

действия за сключване на споразумение за сътрудничество със СОУ „ Свети 

Свети Кирил и Методий“ гр.Завет,  ОУ „Хр.Ботев“ с. Брестовене“,  ОУ „Христо 

Ботев“ с. Острово, ПГ  по Змеделие "Кл.А.Тимирязев" и НЧ "Саморазвитие-

1902" гр.Завет, както  и/или с други, допустими по процедурата партньори, като 

за целта се подпише Декларация за партньорство, а в случай на одобрение на 

проекта и Споразумение за сътрудничество, чието утвърждаване ще бъде 

предмет на отделно решение на ОбС-Завет; 

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

правни и фактически действия по т. 1 и т. 2 от настоящото решение във връзка 

намерението на община Завет да кандидатства с проектно предложение 

„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община 

Завет “ по процедура BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на 

учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили 

международна закрила” по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. 

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

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

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 

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

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА 

         Приемане на Общинска програма за закрила на детето на Община Завет  за 

2016г.                

                                                                                 Докл.: Е. Исмаил-Председател на ОбС 

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

„Въздържали се”–0 (нула), прие следното  

РЕШЕНИЕ  № 76 

 
Дирекция  „Социално подпомагане” гр. Кубрат  е отправила предложение с наш вх. № 03 

– 124/22.03.2016 г. за приемане на Общинска програма за закрила на детето, съобразно 

потребностите на децата и техните семейства в общината. Отправеното предложение е във 

връзка със функциите на дирекция "Социално подпомагане" като орган, съгласно чл.21, ал.1, т. 

1 от Закона за закрила на детето, който осъществява текущата практическа дейност по закрила 

на детето в общината и прави предложения до общинския съвет за общинска програма за 

закрила на детето. Съгласно Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, 

Общинският съвет приема  Общинска програма за закрила на детето за съответната година по 

предложение на  Дирекция  „Социално подпомагане”.  

Предвид това  предлагам на Вашето  внимание  Общинска програма за закрила на детето 

на Община Завет  за  2016 година.  

Настоящият проект  на  Общинска програма за закрила на детето, в  съответствие с 

изискванията на чл.26,  ал. 2 от Закона за нормативните актове, е публикуван на Интернет 



страницата на Община Завет, секция Общински съвет – „Проекти на нормативни документи” на 

25.03.2016г. Към настоящия  момент предложения по проекта не са постъпили.             

         Предвид гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и  ал. 2  от ЗМСМА чл. 21, ал. 

1, т. 1 от Закона за закрила на  детето и чл. 3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона  за  

закрила на детето,  Общинският  съвет  гр. Завет   

                                                               РЕШИ: 

                                                                           

1. Общинският съвет  гр. Завет приема  Общинска програма за закрила на детето на 

Община Завет за 2016 година. 

2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

 

    ПО  ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 

            Приемане на Наредба  за  изм.и доп. на Наредба № 9 на Общинския съвет гр. 

Завет за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Завет  

                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

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

„Въздържали се”– 2 (двама), отсъстващ – 1(един) от проведеното поименно  

гласуване, прие следното  

 

                                                         РЕШЕНИЕ  № 77 

 

С Решение № 132  по  Протокол №18/26.01.2009 г. на Общинския съвет – Завет е  

приета Наредба  № 9  за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Завет , изм. и доп. с Решение № 207 по Протокол № 

28/10.11.2009г., изм. и доп. с Решение № 226 по Протокол № 32/29.01.2010г., изм.и доп. 

с Решение №241 по Протокол № 34/23.04.2010г.,изм.и доп. с Решение № 272 по 

Протокол № 41/07.10.2010г.,изм.и доп. с Решение №298 по Протокол №44/31.01.2011г, 

изм.и доп. с Решение №25 по Протокол №05/20.02.2012г,изм.и доп. с Решение № 84 по 

Протокол № 12/29.10.12г.,изм.и доп. с Решение №94 по Протокол №14/27.11.2012 

г.,изм.и доп. с Решение №124 по Протокол № 17 от 28.03.2013 г., изм.и доп. с Решение 

№313  по Протокол № 44/09.04.2015 г. 

      След извършена проверка от Окръжна прокуратура – Разград относно 

законосъобразността на нормативните актове, приети от Общински съвет гр. Завет, е 

подаден протест до административен съд Разград, чрез Общински съвет гр.Завет, 

съгласно чл. 152,  ал. 1 от АПК. Протестът е от Сезгин Османов – прокурор в Окръжна 

прокуратура – Разград и е срещу т.10 от част Х „Административно-технически услуги – 

устройство на територията, кадастър, контрол по строителството” на  Приложение № 5 

към чл.46 на Наредба № 9 на Общинския съвет гр. Завет за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Завет, 

приета с Решение №132 по Протокол № 18/26.01.2009 година на Общинския съвет гр. 

Завет. 

        Текстът на т. 10 от част Х  на  Приложение № 5 към чл.46 на Наредба № 9 гласи, 

че за  „Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и 

вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)” 



се заплаща такса от 15 лв, като е предвидена  издаването на разрешението да е в 

рамките на 7 дена и се третира като обикновена административна услуга. 

             Съгласно  чл. 72, ал.1, пр.1 от Закона за устройство на територията, работите, 

свързани с разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешноквартални 

пространства се извършва въз основа на разрешение за строеж и при наличието на 

такова, не  е необходимо издаването друго разрешение за разкопаване. 

             До Кмета на Община Завет е  постъпила  докладна записка от г-н Ертан Бахар –  

зам.-кмет на Община с ресор  домашен социален патронаж. В докладната записка се  

посочва, че  в Приложение № 5, Раздел VІІІ „Други  услуги, предоставяни от 

общината”  в т. 6  и т. 7 са определени таксите, които  общината събира за ползване на 

зала и оборудване на  домашен социален патронаж (ДСП) в гр. Завет и Сватбена зала  

с.Брестовене, както следва: 

 

 

6 

Ползване на зала и оборудване на Домашен 

социален патронаж /ДСП/ гр. Завет: 
    

6.1. Без ползване на кухня – до 8 часа     150,00 

6.2. С ползване на кухня – до 8 часа   250,00 

6.3. Ползване на кухня - печене (на час)   6,00 

7 

За ползване на Сватбена зала, с. Брестовене – до 8 

часа 
  120,00 

  

 Тези такси са определени още  с първоначалното приемане на Наредба № 9 през 

2009 г. и не са променяни през годините. 

            Междувременно в залата в гр. Завет  се закупи нов климатик, залата в  с. 

Брестовене  също се оборудва с  климатик  и предстои закупуване на още  един. Това 

води до завишаване на разходите за ел. енергия. От 2009 година, минималната работна 

заплата претърпя няколко промени, което рефлектира върху заплатите на персонала, 

ангажиран в  ДСП. Предвид настъпилите промени в цените на тока и водата, и 

промяната на средната за страната работна заплата, следва да се преразгледа и таксата, 

която се събира за  ползване на залата и оборудването в ДСП – Завет и Сватбената зала  

с. Брестовене. 

      След обстоен анализ, е преценено, че това налага  прецизиране  разпоредбите на  

Наредба № 9 на Общинския съвет Завет за  определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Завет  

.    1. Основни цели, които се поставят с приемането на  наредбата са: 

• Наредбата да се приведе в съответствие с нормативните изисквания; 

• Стимулиране спазването на правилата и нормите регламентирани в Закона за 

местните данъци и такси, Закона за устройството на територията  и АПК. 

 

             2. Финансови и други средства за прилагане изискванията на наредбата не са  

необходими. 

 

     3. Очаквани резултати: 

Подобряване цялостната  дейност по прилагане  на наредбата; 

 

4. Съответствие с правата на Европейския съюз: 
Предложеното изменение и допълнение на Наредба 9 на Общински съвет Завет за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 



Община Завет е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно 

самоуправление. 

Предложената наредба няма да окаже пряко и/или  косвено въздействие върху 

общинския бюджет. 

Проектът на наредбата не въвежда норми на  европейското право, поради което не 

се изготвя справка за съответствието му с него. 

 На  вниманието на общинските съветници  е представен  проект на  Наредба № 9  

на Общинския съвет Завет за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Завет 

Настоящият проект  на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9, в 

съответствие с изискванията на чл. 26,  ал. 2 от Закона за нормативните актове  е 

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

„Проекти на нормативни документи” на 25.03.2016 г. Към настоящия  момент 

предложения по проекта не са постъпили. 

         Предвид гореизложеното и на основание чл.76, ал.3 от АПК, чл.8 и чл. 10, ал. 2 от 

Закона за нормативните актове и чл.21, ал.1, т. 7  и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  чл.5, ал.4 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, Общинският  съвет  гр. Завет   

 

РЕШИ: 
 

1. Приема  Наредба   за изменение и допълнение на Наредба  № 9  за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Завет, както следва: 

 

 

НАРЕДБА 

за изменение и допълнение на Наредба № 9 

на Общинския съвет гр. Завет  за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Завет 
(Приета с Решение № 132 от Протокол № 18 от 26.01.2009 г.,изм. и доп. с Решение № 207 по Протокол № 

28/10.11.2009г., изм. и доп. с Решение № 226 по Протокол № 32/29.01.2010г., изм.и доп. с Решение №241 по 

Протокол № 34/23.04.2010г.,изм.и доп. с Решение № 272 по Протокол № 41/07.10.2010г.,изм.и доп. с Решение №298 

по Протокол №44/31.01.2011г,изм.и доп. с Решение №25 по Протокол №05/20.02.2012г,изм.и доп. с Решение № 84 

по Протокол № 12/29.10.12г.,изм.и доп. с Решение №94 по Протокол №14/27.11.2012 г.,изм.и доп. с Решение №124 

по Протокол № 17 от 28.03.2013 г.,изм.и доп. с Решение №313  по Протокол № 44 от 09.04.2015 г.) 

 

 

§ 1.  В  Приложение № 5 към чл.46 на Наредба № 9 – „Услуги и цени на услуги, и 

права предоставяни от община Завет” се правят следните изменения и допълнения: 

  1. В  т. 6 на  Раздел VІІІ „Други  услуги, предоставяни от общината” се променя 

така: 

6 

Ползване на зала и оборудване на Домашен 

социален патронаж /ДСП/ гр. Завет: 
    

6.1. Без ползване на кухня – до 8 часа     180,00 

6.2. С ползване на кухня – до 8 часа   300,00 

 

 2. В  т. 7 на  Раздел VІІІ „Други  услуги, предоставяни от общината” се променя 

така: 



7 

За ползване на Сватбена зала, с. Брестовене – до 8 

часа 
  150,00 

 

 

3. Отменя т.10 от Раздел Х „Административно-технически услуги – устройство 

на територията, кадастър, контрол по строителството” на  Приложение № 5 към чл.46 

на Наредба № 9 – „Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от община 

Завет”. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й на интернет страницата на 

община Завет.   

 

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

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

          Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 

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

 

 

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА 

        Актуализиране на бюджета на Община Завет  за  2016 година. 

                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община   
        Общинският съвет гр.Завет с 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 

„Въздържали се”– 2(двама), отсъстващ – 1(един) от проведеното поименно  

гласуване), прие следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 78 

 

       Бюджетът  на Община Завет за 2016 година е приет с Решение № 47 по Протокол 

№04 от 29.01.2016 г. на Общинския съвет на гр. Завет. С цел посрещане на някои 

разходи по бюджета  е нужна актуализация на бюджета на Община Завет за 2016 

година. 

        Предвид изложеното 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 разходната част по функции, дейности и параграфи, 

съгласно Приложение  № 1.  

 

 

          Приложение № 1 

     



ПЛАН 

на разходната част 

на бюджета на Община Завет за 2016г. 

вид разход §§ 

уточнен  
годишен 
план към 

30.11.2015г. 

корекция 
към 

17.12.2015 

актуализиран 
годишен план 

Общо разходи по бюджета на 
Община Завет в т.ч.   534971 0 534971 

1 1 122 ДЕЙНОСТ  
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

  56100 4000 60100 
Основен ремонт на ДМА 51-00 46200 0 46200 

Придобиване на ДМА 52-00 7400 4000 11400 
Компютри и хардуер 52-01 5000 0 5000 

Др.оборудване,машини и 
съоражения 52-03 2400 0 2400 

придобиване на други ДМА 52-19 0 4000 4000 
Придобиване на НДА 53-00 2500 0 2500 

Придобиване и лицензи на 
програмни продукти 53-01 2500 0 2500 

2 2 239 ДЕЙНОСТ  
ДР.ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА 

СИГУРНОСТ   25144 0 25144 

Др.възнаграждения и плащания 
за персонала 02-00 11520 0 11520 

За персонал извънтрудови 
правоотношения 02-02 11520 0 11520 

Зад.осиг.вноски от работодател 
05-00 2131 0 2131 

ДОО 05-51 1452 0 1452 
ЗОВ 05-60 488 0 488 

Вноски за ДЗПО 05-80 191 0 191 
Издръжка 10-00 11493 -1500 9993 
Материали 10-15 5000 -1500 3500 

Вода, горива, ел. енергия 10-16 2000 0 2000 
Разходи за външни услуги 10-20 4493 0 4493 

Придобиване на ДМА 52-00 0 1500 1500 

придобиване на компютри и хардуер 
52-01 0 1500 1500 



2 5 282 ДЕЙНОСТ  
ОТБРАНИТЕЛНО 

МОБИЛИЗАЦИОННА 
ПОДГОТОВКА    91727 0 91727 

Др.възнаграждения и плащания 
за персонала 02-00 57120 0 57120 

За персонал извънтрудови 
правоотношения 02-02 52320 0 52320 

Обезщетения за персонала с хр. На 
възнагр. 02-08 4800 0 4800 

Зад.осиг.вноски от работодател 
05-00 11801 0 11801 

ДОО 05-51 6120 0 6120 
ЗОВ 05-60 3460 0 3460 

Вноски за ДЗПО 05-80 2221 0 2221 
Издръжка 10-00 22806 -5000 17806 

Постелен инв. и облекло 10-13 3400 0 3400 
Материали 10-15 7620 -5000 2620 

Вода, горива, ел. енергия 10-16 6286 0 6286 
Разходи за външни услуги 10-20 4500 0 4500 
Командировки в страната 10-51 1000 0 1000 
Придобиване на  НДА 52-00 0 5000 5000 

Стопански инвентар 52-05 0 5000 5000 

6 1 606 ДЕЙНОСТ  
ИЗГРАЖДАНЕ, ПЕМОНТ И 

ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНАТА 
МРЕЖА   362000 -4000 358000 

Издръжка 10-00 62000 0 62000 
Разходи за външни услуги 10-20 58500 0 58500 

Разходи за застраховки 1062 3500 0 3500 
Основен ремонт на ДМА 51-00 300000 -4000 296000 

     

 

          1.2.Променя разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община 

Завет за 2016 година, съгласно Приложение  № 2 и Приложение  № 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  Приложение №2 
   

Разчет за финансиране на КР с източник на финансиране - собствени средства за 

2016г. 

Наименование 
било –  
приходи от МД 

става  
- приходи от МД 

общо капиталови разходи финансирани от МД 422001 428501 
§5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ 398001 394001 
Функция 01 2500 2500 

ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В 
АДМИНИСТРАТИВНАТА 
СГРАДА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ, В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО 
С.ОСТРОВО, В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО С.ВЕСЕЛЕЦ 2500 2500 
Функция 02 109501 109501 
АВАРИЕН РЕМОНТ НА МИКРО ЯЗОВИР №000293 В 
ЗЕМЛИЩЕТО НА С.БРЕСТОВЕНЕ ОБЩИНА ЗАВЕТ 109501 109501 
Функция 03 10000 10000 
ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА "ОСНОВЕН 
РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ОДЗ "СЛЪНЧО" ГР.ЗАВЕТ 10000 10000 
Функция 08 276000 272000 
РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ  276000 272000 
§5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ 
МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 24000 34500 
Функция 01 7400 11400 
ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИЦИ  2400 2400 
ЗАКУПУВАНЕ НА ОФИС ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 5000 5000 
ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО В ГР.ЗАВЕТ УЛ. 
"ЦАР СИМЕОН" №47А УПИ 341 КВ.129 ПЛОЩ 730 КВ² 0 4000 
Функция 02 0 6500 
ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ОБОРУДВАНЕ 0 1500 
ЗАКУПУВАНЕ НА ВИДЕОКАМЕРИ 0 5000 
Функция 06 14000 14000 
ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 2500 2500 
ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАСТОРЕЗИ ЗА ОП "ВОДЕН-2009" 3000 3000 
ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ НА МОРФОЛОГИЧНИЯ СЪСТАВ НА 
БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, В ЧАСНОСТ НА БИОРАЗГРАДИМИТЕ 
ОТПАДЪЦИ ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
ЗАВЕТ 8500 8500 
Функция 07 2600 2600 

ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИК ЗА СВАТБЕНА ЗАЛА 
С.БРЕСТОВЕНЕ 2600 2600 



 



       ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

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 936 022 258 400 428 501 0 249 121   

    §5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ 722 451 184 400 394 001 0 144 050   

    Функция 01 79 250 43 700 2 500 0 33 050   

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 

79 250 43 700 2 500 0 33 050   

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ 9 650 600 2 500 0 6 550 ПО от целевата 
субсидия, 

ЦС ,ДФЗ-РА и НДЕФ 
ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ 9 600 3 100 0 0 6 500 ДФЗ-РА И НДЕФ 

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 30 000 10 000 0 0 20 000 ДФЗ-РА И НДЕФ 

СЪФИНАНСИРАНЕ НА СМР 30 000 30 000 0 0 0   

    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 05 32 500 32 500 0 0 0   

1 524-МД ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ДСП ГРАД 
ЗАВЕТ 

32 500 32 500 0 0 0 
  

    ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 2 500 2 500 0 0 0   
    СМР 30 000 30 000 0 0 0   



    Функция 06 396 000 54 000 272 000 0 70 000   

1 606 - МД РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ  

276 000 4 000 272 000 0 0 §40-00 

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

60 000 30 000 0 0 30 000 ДФЗ-РА И НДЕФ 

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

60 000 20 000 0 0 40 000 ДФЗ-РА И НДЕФ 

    Функция 07 89 200 54 200 0 0 35 000   

1 738 - 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 

89 200 54 200 0 0 35 000 

  
ИЗГОТВЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ 10 100 3 600 0 0 6 500 ДФЗ-РА И НДЕФ 

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ 10 100 3 600 0 0 6 500 ДФЗ-РА И НДЕФ 

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 34 000 12 000 0 0 22 000 ДФЗ-РА И НДЕФ 

СЪФИНАНСИРАНЕ НА СМР 35 000 35 000 0 0 0   
    §5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ 

МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 

179 671 40 100 34 500 0 105 071   

    Функция 01 11 400 0 11 400 0 0   

1 122 - МД-52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИЦИ  2 400 0 2 400 0 0 §40-00 

2 122 - МД-52-01 ЗАКУПУВАНЕ НА ОФИС ОБОРУДВАНЕ ЗА 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

5 000 0 5 000 0 0 §40-00 

3 122 - МД-52-19 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 

    Функция 02 6 500   6 500       

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

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

    Функция 06 144 671 26 600 14 000 0 104 071   

1 623 - МД- 52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ 

5 000 2 500 2 500 0 0   

2 623 - МД - 52-
04 

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



 

   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. 

 

3 623 - МД - 52-
04 

ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОБЛОК С РЕМАРКЕ 3 000 3 000 0 0 0   

4 622 - МД- 52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАСТОРЕЗИ ЗА ОП "ВОДЕН-2009" 3 000 0 3 000 0 0   

5 623 - МД - 52-
02 

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

9 600 1 100 8 500 0 0 ПО от целевата 
субсидия и ЦС 

    Функция 07 17 100 13 500 2 600 0 1 000   

1 714 - МД-52-03  ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА 
СПОРТНА ПЛОЩАДКА В С. СУШЕВО 

2 000 1 000 0 0 1 000 ДФЗ-РА И НДЕФ 

2 745 - МД-52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИК ЗА СВАТБЕНА ЗАЛА 
С.БРЕСТОВЕНЕ 

2 600   2 600 0 0 §40-00 

3 745 - МД-52-05 ЗАКУПУВАНЕ НА ФУРНА ЗА СВАТБЕНА ЗАЛА 
С.БРЕСТОВЕНЕ 

2 500 2 500 0 0 0   

4 866 - МД-52-03 ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАКРИТ ПАЗАР В ГРАД ЗАВЕТ 

10 000 10 000 0 0 0 

  
    §5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ  

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 
33 900 33 900 0 0 0   

    Функция 01 2 500 2 500 0 0 0   

1 122 - МД-53-01 ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ 2 500 2 500 0 0 0   

    Функция 08 31 400 31 400 0 0 0   
1 898-МД-53-09 АКТУАЛИЗИРАНЕ (ПОПЪЛВАНЕ) НА КАДАСТРАЛНИ 

И РЕГУЛАЦОИННИ ПЛАНОВЕ В ОБЩИНА ЗАВЕТ 
5 400 5 400 0 0 0 

  
2 898-МД-53-09 ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА 

ОБЩИНА ЗАВЕТ 
26 000 26 000 0 0 0 

  



ПО ШЕСТА ТОЧКА 

        Приемане на прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни 

приходи и  на разходите за местни дейности на Община Завет 

                                                                        Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 

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

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

гласуване,  прие следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 79 

 

      Съгласно Закона за публичните финанси и Наредба №10 за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет ( 

НУРСБПМДСТГСПИОБОЗ), Кметът на общината организира съставянето на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години. По тази причина 

е изготвено настощото предложение за бюджетна прогноза на общината за периода 

2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 

община Завет.  

Предложението за бюджетна прогноза на общината за периода 2017-2019 г. е 

изготвена, съгласно критериите, посочени в ЗПФ и НУРСБПМДСТГСПИОБОЗ и е 

необходимо да бъде одобрен  от Общинския съвет на гр. Завет. 

          Предвид гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА във 

връзка с чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл.83, ал. 1, т. 1 - 6 и ал. 2 от Закона за публичните 

финанси (ЗПФ), чл. 10, чл. 28, ал. 1, т. 1  -6 и ал. 2 от Наредба №10 за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет,          

Общинският съвет Завет             

 

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява бюджетна прогноза на Община Завет за периода 2017-2019 г. в 

частта на местни дейности, по показатели от единната бюджетна 

класификация, съгласно приложения (програмен формат на МФ), както 

следва: 

• Приложение № 8 „Бюджетна прогноза за периода 2017-2019г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“ 

на Община Завет; 

• Приложение № 6а;  

• Приложение № 6б;  

• Приложение № 6в. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и Областния 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 - дневен срок по АПК пред 

Административен съд – гр. Разград 

 

 



 

    ПО СЕДМА ТОЧКА 

           Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на                    

Общото събрание на СНЦ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА – ЗАВЕТ», което 

ще се проведе на 19.04.2016г.  от 16:00 ч. заседателна  зала на Общински съвет-

Завет,  улица „Лудогорие” №19. 

                                                                               Докл.: Е. Исмаил-Председател на ОбС 

 

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

„Въздържали се”– 1(един), отсъстващ – 1(един) от проведеното поименно  

гласуване,  прие следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 80 

 

 

          С  Решение № 275 по Протокол № 41 от 07.10.2010г. Общинският съвет гр. Завет 

даде съгласие Община Завет да стане член в СНЦ „Местна инициативна група – Завет” 

(СНЦ „МИГ Завет“) и определи трима свои представители в него. С последващо 

Решение № 280 по Протокол № 42/ 29.11.2010 г. е изменено и допълнено решение 275, 

като е определен 1  представител на Община Завет, и двама за представители на 

органите на изпълнителната и местна власт. Във връзка с кандидатстване с проект по 

Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие“ от  Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г.,  с Решение №348 по Протокол №50от 28.08.2015г. е изменено и 

допълнено горецитираното Решение. 

В хода на изпълнение на одобрения проект,  съгласно Решение №2 на Окръжен 

съд Разград от 23.03.2016г., СНЦ „МИГ КУБРАТ“ е прекратена без ликвидация и е 

преобразувана чрез вливане в СНЦ „МИГ Завет“. Съгласно същото решение, всички 

членове на СНЦ „МИГ Кубрат“ са вече членове на СНЦ „МИГ ЗАВЕТ“, в т.ч. и 

Община Кубрат.  

В деловодството на Общински съвет - Завет на 01.04.2016 г. е постъпило писмо 

от СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА – ЗАВЕТ“, представлявано  от 

Председателя на УС  на сдружението,  Зюлфие Исмаил, с  което се свиква редовно 

Общо събрание на  сдружението, което ще се проведе на 19.04.2016г.  от 16:00 ч. в 

Заседателна зала на Общинския съвет-Завет,  улица „Лудогорие” №19, при следния  

дневен ред: 

1. Освобождаване  на членове и приемане на членове  на сдружението;  

2. Промяна на наименованието на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА – 

ЗАВЕТ“; 

3. Изменение и допълнение  на устава на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА  

ГРУПА – ЗАВЕТ“; 

4. Доклад на управителния съвет  за дейността на СНЦ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА – ЗАВЕТ“ и годишен счетоводен /финансов/ отчет за 2015 

година;  

5. Освобождаване от отговорност на председателя на управителния съвет и 

управителния съвет;  

6. Избор на  председател на управителния съвет и управителен съвет;  

7.Разни. 

 



           Предвид   гореизложеното  и на основание чл. 21, ал.1, т.15, т. 23 и ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и чл.60, ал.1 от АПК   по повод 

писмо за Общо събрание на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА – ЗАВЕТ“, 

представлявано  от Председателя на УС  - Зюлфие Исмаил, с  което се свиква редовно 

Общо събрание  на сдружението  на 19.04.2016г.  от 16:00 ч. в заседателна зала на 

Общински съвет-Завет,  улица „Лудогорие” №19, Общинският съвет – Завет  

       

РЕШИ: 

 

1. Изменя и допълва точка 2 на Решение № 275 по Протокол № 41/ 07.10.2010 г. 

на Общинския съвет гр. Завет, като същата придобива следната редакция: 

            „2. Определя за представител на Община Завет във  върховния колективен орган 

на СНЦ „МИГ Завет“- Общото събрание  - Халиме Мехмедова Добруджан, в 

качеството на секретар на община. 

 

2. Дава мандат на Халиме Мехмедова Добруджан за участие в насроченото   

Общо събрание на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА – ЗАВЕТ“. 

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

3.1.  По т. 1 от дневния  ред – Освобождаване  на членове и приемане н членове  

на сдружението 

Представителят на Община Завет в Общото събрание на  СНЦ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА – ЗАВЕТ“,  да гласува съобразно вътрешните си 

убеждения и в защита  на интересите на  Община Завет. 

 3.2. По т. 2 от дневния ред - Промяна на наименованието на СНЦ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА – ЗАВЕТ“  

     Представителят на Община Завет в Общото събрание на  СНЦ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА – ЗАВЕТ“,  да гласува съобразно вътрешните си 

убеждения и в защита  на интересите на  Община Завет. 

   3.3. По т. 3 от дневния ред – Изменение и допълнение  на устава на СНЦ 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА – ЗАВЕТ“ 

  Представителят на Община Завет  в Общото събрание  на СНЦ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА – ЗАВЕТ“  да гласува съобразно вътрешните си 

убеждения и в защита  на интересите на  Община Завет. 

   3.4. По т. 4 от дневния ред – Доклад на управителния съвет  за дейността на СНЦ 

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА – ЗАВЕТ“ и годишен счетоводен /финансов/ 

отчет за 2015 година.  

Представителят на Община Завет в Общото събрание на  СНЦ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА – ЗАВЕТ“    да гласува „ЗА“  следното  решение: 

   Приема Доклад на управителния съвет  за дейността на СНЦ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА – ЗАВЕТ“ и годишен счетоводен /финансов/ отчет за 

2015 година. 



  3.5. По т. 5 от дневния ред – Освобождаване от отговорност на председателя на 

управителния съвет и управителния съвет . 

             Представителят на Община Завет в Общото събрание на СНЦ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА – ЗАВЕТ“,  да гласува „ЗА“  следното  решение: 

Освобождава от отговорност  председателя на управителния съвет и 

управителния съвет  

3.6. По т.6 от дневния  ред – Избор на  председател на управителния съвет и 

управителен съвет.  

 Представителят на Община Завет  в Общото събрание на СНЦ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА – ЗАВЕТ“  да гласува съобразно вътрешните си 

убеждения и в защита  на интересите на  Община Завет. 

  Изрично дава съгласие  Община Завет да бъде избрана в управителния 

съвет на сдружението, като  дава мандат общината да бъде представлявана в 

управителния съвет от Халиме Мехмедова Добруджан. 

По точка Разни от дневния ред: 

Представителят на Община Завет  в Общото събрание на СНЦ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА  ГРУПА – ЗАВЕТ“  да гласува съобразно вътрешните си 

убеждения и в защита  на  интересите на Община Завет. 

 

4.Община Завет участва в СНЦ “МИГ Завет” със цялата си територия и 

всички населени места. 

5.   Решението подлежи на предварително изпълнение. 

6. 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 ОСМА ТОЧКА 

     Приемане на План за развитие на социалните услуги за  2017г. 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  № 81 

 

Съгласно разпоредбите на чл.19, ал.2 и 3 от Закона за социално подпомагане във 

връзка с чл. 36 ”а”, ал.1 и чл.36“б“, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за 



социално подпомагане до 30 април Общински съвет  приема  Годишен план за развитие 

на социалните услуги на общинско равнище за следващата календарна година, който  

се представя  в Регионална дирекция „Социално подпомагане”, гр. Разград  и Агенция 

за социално подпомагане, гр. София. В него се  съдържат дейностите, които ще бъдат 

изпълнявани през следващата календарна година. 

Планът за 2017г. е изготвен на база  Областна стратегия за развитие на 

социалните услуги в област Разград 2016 -2020г., за да се спази срока  за  представянето 

 му   в  Регионална дирекция „Социално подпомагане”,    гр. Разград  и Агенция за 

социално подпомагане, гр. София. В изпълнение на чл.36б, ал.1 от  ППЗСП  предстои 

разглеждане и приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги  

2016-2020г. 

     Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Разград 2016 -2020г. е  

разработена на база изготвени Анализи за състоянието  и оценка на  потребностите от  

социални услуги за всяка отделна община от областта.    Анализът на ситуацията и 

оценка на потребностите от социални услуги в община Завет  е изготвен през периода  

юни – август 2015г. от общинска работна група определена със Заповед № УД-02-

180/08.06.2015г. на Кмета на Община  Завет  и е приет с Решение № 51 от 17.09.2015г. 

на Общински съвет, Завет. Посочените в  плана социални услуги, които се предлага да 

бъдат разкрити в периода са изведени в анализа на база идентифицираните потребности 

на населението в община Завет. 

Годишният план е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и 

усъвършенстван в отговор на възникнали нови потребности, в съответствие с 

променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка 

с чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36”б”, ал.4  от Правилника 

за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет  гр. Завет   

 

Р Е Ш И: 

 

1.   Приема План за развитие на социалните услуги за 2017г. в Община Завет.



Годишен план за действие по изпълнение на 

 Стратегия за развитие на социалните дейности в Община Завет 2017 година 

№ Услуга, вид  Потребители Местоположение-

капацитет 

Съдържание – основни 

дейности, фокус на услугата 

Финансиране - 

източник 

 

Изпълняваща  

организация, 

отговорник 

1 

Център за  

обществена 

подкрепа- услуга 

в общността 

 

Деца и семейства в 

риск. 

Деца и възрастни с 

различни 

увреждания, 

живеещи в семейна 

среда 

гр. Завет 

30 

 

Превантивна корекционно-

възпитателна дейност сред 

малолетни и непълнолетни. 

Консултации-

социални,правни,здравни, 

психологически и др. 

Приемна грижа. 

Държавно 

делигирана 

дейност 

 

Община Завет 

2 

Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция  
 

 

Деца и лица с 

увреждания 

гр. Завет 

40 

Медицинска и социална 

рехабилитация, консултации-

социални, правни, здравни и 

психологически; умения за 

самостоятелност и подкрепа на 

семейства; мобилен екип за 

консултация и подкрепа в 

малките населени места. 

Държавно 

делигирана 

дейност 

Община Завет 

 

 

 

3 

Дневен център 

за лица с  

увреждания - 

осигуряване на 

дневна грижа и 

почасови услуги 

 

 

 

 

 

Лица с увреждания 
 

 

 

гр. Завет 

20 

Комплекс от дейности, които 

създават условия за цялостно 

обслужване през деня, свързани с 

предоставяне на храна, задоволяване 

на ежедневните, здравните, 

образователните и 

рехабилитационни потребности, 

както и потребностите от 

организация на свободното време и 

личните контакти; изготвяне и 

осъществяване на индивидуални 

програми за социално включване 

 

Държавно 

делигирана 

дейност 

Община Завет 



4 

„Домашен 

социален 

патронаж”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Самотно живеещи 

стари хора с 

увреждания и/или 

със затруднения в 

самообслужването, 

които имат нужда от 

грижа в семейна 

среда. Самотно 

живеещи стари хора 

в отдалечени 

населени места, без 

достъп до услуги 

Населени места на 

територията на 

общината 

120 бр. 

 

налична 

 

Мобилна услуга за обхващане на 

селата-предоставяне на храна, 

комунално-битови услуги, помощ в 

домакинството, здравна и мед. 

грижа и др. 

 

общинска 

дейност 

Община Завет 

5 

Обществена 

трапезария  

 

Самотно живеещи 

стари хора; 

пенсионери с 

ниски доходи; хора 

с увреждания и 

ниски доходи и др. 

гр.Завет, 

с.Брестовене 

50 
налична 

Осигуряване на безплатна храна 

на хора с много ниски доходи 

или без доход. 

Проект „Фонд 

социална 

закрила“ 

Община Завет 

6 

 Осигуряване на 

топъл обяд  

 

 

 

Самотно живеещи 

стари хора; 

пенсионери с 

ниски доходи; хора 

с увреждания и 

ниски доходи и др. 

гр.Завет, 

с.Брестовене 
 

50  
налична 

Осигуряване на безплатна храна 

на хора с много ниски доходи 

или без доход. 

Фонд за 

европейско 

подпомагане на 

най-нуждаещите 

се лица, 

 

 Община Завет 



 

 

7 

 

 

 

 

„Личен асистент” 

разширяване на 

услугите в домашна 

среда за подкрепа в 

ежедневието на 

хора с увреждания 

и техните семейства 

Лица и деца с трайни 

увреждания, с тежки 

здравословни 

състояния, които не 

могат или са много 

затруднени да се 

обслужват сами 

Център  

гр. Завет  

 

45 

налична 

Осигуряване на грижи в семейна 

среда на хора и деца, нуждаещи се 

от постоянно обгрижване в 

ежедневието си. 

По НП„АХУ“ и  

ОП„РЧР“  

по проект 

„Нови възможности 

за  независим живот 

на уязвими групи на 

територията на 

Община Завет“ 

финансиран от 

 ОП РЧР 

Община Завет 

8 

„Социален 

асистент“-

разширяване на 

услугите в домашна 

среда за подкрепа в 

ежедневието на 

хора с увреждания 

и техните семейства 

Лица и деца с трайни 

увреждания, с тежки 

здравословни 

състояния, които не 

могат или са много 

затруднени да се 

обслужват сами 
във всички  

населени места 

Предоставяне на ежедневни 

дейности в дома /помощ при 

хранене , обслужване помощ за 

излизане и придвижване така и 

предоставяне на дневни и почасови 

услуги извън дома 

Услуга в общността 

по нац. програма и 

по проекти 

финансирани от  

ОП „РЧР“ 

 

Община Завет 

9 

„Домашен 

помощник“ 

разширяване на 

услугите в домашна 

среда за подкрепа в 

ежедневието на 

хора с увреждания 

и техните семейства 

Лица и деца с трайни 

увреждания, с тежки 

здравословни 

състояния, които не 

могат или са много 

затруднени да се 

обслужват сами 

Център  

гр. Завет  

 

9 

налична 

Осигуряване на грижи в семейна 

среда на деца и лица, които поради 

различни ограничения от 

здравословен характер са изключени 

от социалния живот. 

проект 

„Нови 

възможности за  

независим 

живот на 

уязвими групи на 

територията на 

Община Завет“ 

финансиран от 

ОП РЧР 

Община Завет 



 

 

 

10 

 

„Приемна грижа”  
 

кандидати за 

приемни родители, 

приемни семейства, 

семейства на 

роднини и близки; 

деца от  общността, в 

риск от изоставяне и 

техните семейства,  в 

това число и 

семейства на техни 

близки и роднини; 

деца, настанени в 

специализирани 

институции деца, 

настанени в приемни 

семейства; деца, 

настанени при 

близки и роднини. 

 

 

 

10 

Информационни кампании, 

обучение, подбор и наемане на 

приемни родители, наблюдение и 

подкрепа за приемните родители и 

приемните деца, възстановяване 

и/или поддържане на връзки със 

семейството; 

 

 

 

Проект по ОП РЧР 

Община Завет 

 

 

11 

Консултативен 

център по 

проблемите на 

домашно насилие 

Лица, жертви и 

извършители на 

домашно 

насилие, както и 

техните деца.  

      

       гр.Завет 

      

Комплекс от социални услуги за 

представителите на целевите групи 

от общината, ориентирани към 

индивидуалните нужди на 

потребителите 

Дейности по  

Оперативни 

програми и 

община 

 

Община Завет 

 

 

12 

Клуб на 

пенсионера 

 

 

Пенсионери, 

които нямат 

сериозни 

здравословни 

проблеми и се 

обслужват сами 

 
Всички населени места 

налични 

8  

Осигуряване на лични и 

социални контакти. 

Информиране и консултиране-

социално, здравно, правно. 

 

общинска 

дейност 

Община Завет 

13 

Клуб на 

инвалида 

 Членове на клуба 

- лица с  доказана 

инвалидност гр. Завет 

1 

Осигуряване на лични и 

социални контакти. 

Информиране и консултиране-

социално, здравно, правно. 

 

 

общинска 

дейност 

Община Завет 



14 

 

Здравен 

медиатор– 

 

 

 

 

Уязвими  групи от 

компактни ромски 

общности: 

-деца 

-бременни 

-възрастни хора 

-хронични болни 

гр.Завет 

1 

налична 
с.Брестовене 

1 

за разкриване 

Посредничество за достъп до 

здравни услуги в ромските 

общности; Профилактика за деца и 

възрастни; Дейности в подкрепа на 

майчинството; Здравно-

образователна дейност. 

 

ДДД 

Община Завет 

15 

Център за 

развитие на 

уязвими  

общности – 

 

Етнически общности 

в неравностойно 

положение, уязвими 

групи в ромски 

общности. 

Деца и семейства в 

риск. 

Безработни. 

Младежи със 

затруднения в 

социалната 

интеграция. 

 

1 център 

налична 

Подкрепа на общностното развитие 

и 

посредническа структура за 

социално включване на ромските 

общности. Сътрудничество на БТ за 

курсове за ограмотяване и 

квалификации.Подкрепа на детски и 

младежки самоорганизиращи се 

групи. Здравно-образователни 

дейности. Извънкласни форми на 

организиране на свободното време. 

Подкрепа на образователния процес 

и запълване на пропуски. 

 

 

Дейност на НПО 

и община 

 

Община Завет 

 

16 

 

Други дейности за 

развитие на 

социалните услуги 

срещи, проучвания 

Общински 

служители, социални 

партньори, екипи по 

проекти 

 

 

гр.Завет 
 

Сътрудничество и участие в 

проучвания,мониторинг и оценка 

при планиране ,разкриване и 

управление на социалните дейности,  

изготвяне  и изпълнение на 

Стратегията 

Дейности по  

Оперативни 

програми и 

община 

 
 

Община Завет 

17 

Развитие на 

капацитета за 

управление и 

предоставяне на 

качествени и 

ефективни 

социални услуги  

Общински  

служители,  

екипи по проекти 
гр. Завет 

Участия на служители в семинари и 

курсове  

свързани с функционирането на 

социалните дейности 

Дейности по  

Оперативни 

програми и 

община 

Община Завет 



 

            2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния управител на Област Разград  в 7дневен срок 

от приемането му. 

           Решението подлежи на оспорване в 14- дневен срок след обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 

   

        

 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 

Ерсин Сюлейман 

Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


