
                                   

 
 

                                                    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И Я 
 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  18  от  28.04.2017  година 
 

ПО  ПЪРВА ТОЧКА 
        Приемане на Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на 
територията на Община Завет. 
                                                                                       Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
 
        Общинският съвет гр.Завет със  17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 0(нула), прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 189 

Съгласно чл. 19, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), обнародван 
в ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., Кметът на община отговаря за организирането на дейностите по 
разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва 
съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. 
определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно 
събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци. 

На 20 юни 2014 година, на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Наредбата за опаковките и 
отпадъците от опаковки (НООО) Община Завет подписа Договор за сътрудничество в 
областта на разделното събиране на отпадъци от опаковки с „БУЛЕКОПАК” АД, която е 
организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки по смисъла на § 1, т. 16 от ЗУО, 
притежаваща разрешение за дейност, съгласно Решение № ООп – ОО – 4 – 00/23.01.2013 г. 
на Министъра на околната среда и водите.  

С писмо с Вх. №773342/14.11.2016 г. Община Завет бе уведомена от „БУЛЕКОПАК” 
АД за прекратяване на договора за сътрудничество в тримесечен срок. 
 На 1 март 2017 г. Община Завет подписа Договор за организиране на система за 
разделно  събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Завет с 
„ЕКОКОЛЕКТ“ АД, която е организация по оползотворяване, по смисъла на § 1, т. 16 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците /наричан понататък 
ЗУО/ и притежаваща разрешение по чл. 81, ал. 1 от същия закон   Разрешение № ООп002
01/15.07.2013 г., издадено от Министъра на околната среда и водите. 

В изпълнение на нормативните изисквания, предлагам на Вашето внимание Програма 
за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Завет. 

 
1.Причини налагащи приемането на Програмата за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки на територията на Община Завет. 
Действащата законодателна уредба  Закон за управление на отпадъците, Наредбата 

за опаковките и отпадъците от опаковки, която изисква приемането на Програма за 
разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на Община Завет. 

2.Цели, които се поставят с приемането на Програмата за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки на територията на Община Завет. 



2.1.Основната цел, която си поставя програмата е екологосъобразното управление на 
разделно събраните отпадъци от опаковки на територията на Община Завет съобразно 
действащото законодателство на Република България и Национален план за управление на 
отпадъците (НПУО) 20142020г., както и обединяване на усилията на държавните структури, 
общинската администрация, бизнеса и обществеността за ефективни действия по разделно 
събиране и третиране на отпадъците от опаковки по цялата верига – от образуването до 
тяхното рециклиране. 

 
3.Финансови и други средства необходими за прилагане на програмата. 
Прилагането на програмата не предвижда финансови разходи за общината различни 

от установените такива със ЗУО. 
 
4.Очаквани резултати от приемането на Програмата за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки на територията на Община Завет. 
4.1.Въвеждане на съвременни методи за управление на отпадъците; 
4.2.Намаляване на количествата отпадъци, постъпващи в Регионалните депа за БО; 
4.3.Увеличаване на количествата разделно събрани отпадъци на територията на 

община Завет; 
4.4. Създават се условия за повторно използване на суровини; 
4.5. Благоприятно въздействие върху компонентите на околната среда; 
4.6. Подобряване на чистотата в населените места в община Завет; 
 
4.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
Предлаганият проект на програма е разработен в съответствие с действащата 

нормативна уредба на Република България, както и с европейското законодателство,  
свързани с тази материя. 

Проекта на програмата е публикуван на интернет страницата на Община Завет, с 
което се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения 
и становища.  

Предвид гореизложеното и на основание и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 13 и ал. 
2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка 
с чл. 19, ал. 3, т. 7 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и чл. 15, ал. 1, т. 3 от Закона 
за опазване на околната среда (ЗООС), Общинският съвет гр. Завет   

 
Р Е Ш И: 

 
1. Общинският съвет  Завет приема Програма за разделно събиране на отпадъци от 

опаковки на територията на Община Завет със срок на действие 3 /три/ години, съобразен със 
сроковете, заложени в Договора между Община завет и „ЕКОКОЛЕКТ” АД.  

2. Възлага на Кмета на община Завет да предприеме необходимите действия по 
изпълнение на програмата. 
            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  ВТОРА ТОЧКА 
       Даване на съгласие за промяна Начина на трайно ползване на имоти публична 
общинска собственост с НТП „Язовир“ на територията на община Завет. 
                                                                                       Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

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

РЕШЕНИЕ  № 190 
 

В чл. 19 от Закона за водите (ЗВ) са регламентирани хипотезите, при които различни водни 
басейни и водоеми представляват публична собственост. 22 бр. от имотите, находящи се в землището 
на община Завет са с начин на трайно ползване „Язовир“. Предвид това същите са публична 
общинска собственост по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), във 
връзка с чл. 19, ал. 1, т. 4, буква „в“ от Закона за водите. 

 
На територията на община Завет общо се намират 28 бр. водни обекта публична общинска 

собственост от които 22 броя са с НТП „Язовир“, 1бр. „Водоем“ и 5 бр. „Изкуствена водна площ“, 
както следва:  

 
№ 
по 
ред 

№ и дата на акта за 
общинска собственост 

 
Местонахождение 

 
Вид и описание на имота 

1. АПОС 196/22.03.2017г. гр. Завет, местност „Зелен дол“ имот 
№ 000431  

Язовир с площ 5,242 дка 

2. АПОС 207/22.03.2017г. гр. Завет, местност „Зелен дол“ имот 
№ 000430 

Язовир с площ 22,956 дка 

3. АПОС 197/22.03.2017г. гр. Завет, местност „Данаджа“,  
имот № 000432 

Язовир с площ 5,582 дка 

4. АПОС 198/22.03.2017г. гр. Завет, местност „Гемиите“,  
имот № 000433 

Язовир с площ 4,593 дка 

5. АПОС 199/22.03.2017г. гр. Завет, местност „Данаджа“,  
имот № 000434 

Язовир с площ 1,358 дка 

6. АПОС 200/22.03.2017г. гр. Завет, местност „Перки“,  
имот № 000435 

Язовир с площ 32,165 дка 

7. АПОС 201/22.03.2017г. гр. Завет, местност „Голямата нива“, 
имот № 000436 

Язовир с площ 13,321 дка 

8. АПОС 202/22.03.2017г. гр. Завет, местност „Перки“,  
имот № 000437 

Язовир с площ 35,338 дка 

9. АПОС 203/22.03.2017г. с. Прелез, местност „Гераните“ имот 
№ 000164 

Язовир с площ 7,027 дка 

10. АПОС 204/22.03.2017г. с. Прелез, местност „Кумлук“,  
имот № 000162 

Язовир с площ 9,538 дка 

11. АПОС 205/22.03.2017г. с. Прелез, местност „Коджа 
екинлик“, имот № 000163 

Язовир с площ 5,443 дка 

12. АПОС 206/22.03.2017г. с. Прелез, местност „Орта бурун“, 
имот № 000165 

Язовир с площ 13,588 дка 

13. АПОС 188/22.03.2017г. с. Прелез, имот № 000091 язовир с площ 44,752 дка 
14. АПОС 185/22.03.2017г. с. Брестовене, имот № 000294 Язовир с площ 65,497 дка 
15. АПОС 187/22.03.2017г. с. Брестовене, имот № 000291 Язовир с площ 20,847 дка 
16. АПОС 186/22.03.2017г. с. Брестовене, местност „Карапетков 

кулак“, имот № 000289 
Язовир с площ 9,696 дка 

17. АПОС 153/01.02.2016г. с. Брестовене, местност „Мастан“, Язовир с площ 26,998дка 



имот №000292 
18. АПОС 154/01.02.2016г. с. Брестовене, местност „Токат 

сърт“, имот №000293 
Язовир с площ 10,661дка 

19. АПОС 208/22.03.2017г. с. Острово, местност „Баламата“,  
имот № 000427 

Язовир с площ 17,955 дка 

20. АПОС 189/22.03.2017г. с. Веселец, местност „Къшла орман“, 
имот № 000087 

Язовир с площ 4,093 дка 

21. АПОС 190/22.03.2017г. с. Веселец, имот № 000088 Язовир с площ 2,814 дка 
22. АОС 89/28.12.1998г. с. Веселец, имот между кв.40, кв.52, 

кв.53, кв.60 
Водоем с площ 4 945 м2 

23. АПОС 191/22.03.2017г. с. Сушево, имот № 000194 Изк. водна площ 0,760 дка 
24. АПОС 192/22.03.2017г. с. Сушево, имот № 000193 Изк. водна площ 1,366 дка 
25. АПОС 193/22.03.2017г. с. Сушево, имот № 000192 Изк. водна площ 35,245 дка 
26. АПОС 194/22.03.2017г. с. Сушево, имот № 000191 Изк. водна площ 3,669  дка 
27. АПОС 195/22.03.2017г. с. Сушево, имот № 000190 Изк. водна площ 6,675  дка 
28.  АПОС 224/12.04.2017г. с. Сушево, местност „Къшла“, имот 

№ 028014 
Язовир с площ 5,880 дка 

 
Във връзка с произтичащите задължения от Закона за водите (чл. 191, ал.1, т. 2) със Заповед 

№ УД0209221/14.06.2016 год. на Кмета на община Завет се назначи комисия със задача да извърши 
проверка на фактическото състояние на гореописаните имоти на територията на община Завет. 

При извършената проверка се установи, че като цяло повечето водни обекти на територията 
на община Завет са пресъхнали. Нямат собствен водосбор и пълненето им зависи от валежите. В 
четири от язовирите има целогодишно вода и това са имот № 000431  язовир с площ 5,242 дка, 
местност „Зелен дол“ и имот № 000430  язовир с площ 22,956 дка, местност „Зелен дол“ в гр. Завет, 
имот № 000294 язовир с площ 65,497 дка в с. Брестовене и, имот № 000091 в с. Прелез  язовир с 
площ 44,753 дка. 

През месец ноември се извърши проверка на техническото и експлоатационно състояние на 
язовирите и съоръженията към тях от представител на главна дирекция „Надзор на язовирните стени 
и съоръженията към нея“ към Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. В съставените 
констативни протоколи се установи, че обектите са в друго експлоатационно състояние и следва да се 
назначи специалист за оценка на състоянието на язовирите и съоръженията към тях на територията на 
общината. Във връзка с това се възложи на лицензиран хидроинженер да изготви доклад за оценка на 
техническото състояние на язовирите и съоръженията към тях, във връзка с което Община Завет 
сключи Договор (рег.№АО01124/01.02.2017 г.) с лице притежаващо необходимата квалификация за 
изготвяне на индивидуална оценка и доклад на техническото и експлоатационното състояние на 
язовирите и язовирните стени и съоръженията към тях на територията на община Завет, с цел 
промяна начина на трайно ползване на същите. 

В изпълнение на гореописания договор с писмо с Вх. № 94С13921/17.03.2017 г. бяха 
представени 22 бр. доклади за техническо – експлоатационното състояние на язовирите на 
територията на общината, като са дадени и предложения за промяна на статута на същите, а 
именно: 

 
1. Имот № 000431,  гр. Завет, местност „Зелен дол“   Водоема е разположен каскадно под водоем с 
№ 00430. Има изградена стена  земно – насипен тип, с височина 1,60 м. Няма основен изпускател и 
преливник. Почистени са водния и въздушния откос от дървета и храсти. Водоема се завирява от 
повърхностни и дъждовни води, както и от по – горе намиращият се водоем. През по – голямата част 
от годината е завирен. Площта му е 5,242 дка. при максимални водни стоежи. Пътят до съоръжението 
е нормален. Короната на дигата е подравнена. Няма водоемна рейка за отчитане водните количества 
във водоема. Имотът е публична общинска собственост. 
 
2.  Имот № 000430, гр. Завет, местност „Зелен дол“   Водоема е разположен каскадно над водоем с 
№ 00431. Има изградена стена  земно – насипен тип, с височина 2,0 м. Няма основен изпускател  със 
спирателен кран. Няма изградени водовземни съоръжения. Сухият и водният откоси са почистени от 



дървета и храсти. Има обособен преливник с отводящ канал земен трапецовиден профил. Чашата на 
водоема се завирява от повърхностни и дъждовни води, както и от снеготопенето. Площта на обекта е 
22,956 дка. Достъпът до него е нормален. Короната на стената е подравнена. По нея няма дървета и 
храстовидна растителност. Няма водомерна рейка за отчитане на водните стоежи в чашата на 
водоема, като една част е обрасла с папур и храстовидна растителност. През цялата година нивото на 
водоема е относително нормално. Имотът е публична общинска собственост. 
 
3. Имот № 000432, гр. Завет, местност „Данаджа“  Обектът е разположен в овраг. Няма обособена 
язовирна стена. Площта на водоема е 5,582 дка. Водосборната му област е пренебрежимо малка. 
Заобиколен  е от обработваеми земеделски земи. Целият е обрасъл с трева, дървета и храстовидна 
растителност. Вода се задържа при много проливни дъждове. Няма основен изпускател със 
спирателен кран. Липсва преливник, бързоток, енергогасител и отводящ канал. Имотът е публична 
общинска собственост. 
 
4. Имот № 000433, гр. Завет, местност „Гемиите“  Намира се в близост до черен път. Разположен е 
във валог. Няма изградена стена. Няма наличие на вода. От години не се е събирала водна маса. 
Площта му е 4,593 дка. Превърнал се е в пасище. Няма преливник, бързоток, енергоносител. Няма 
основен изпускател. Водосборната му област е малка. Имотът е публична общинска собственост. 
 
5.  Имот № 000434, гр. Завет, местност „Данаджа“  Достъпът до обекта е нормален. Граничи с 
Държавен горски фонд, мера и пасище. Площта на имота е 1,358 дка. при максимални водни стоежи. 
В чашата на водоема няма вода и се е превърнала в пасище. Сервитутната ивица е обрасла с дървета и 
храстовидна растителност. Има изградена земно – насипна стена, която е напукана и е започнала да 
се разпада. Няма изграден основен изпускател. Липсва преливник, бързоток, енергогасител и отводящ 
канал. Водосборът на обекта е прекалено малък. Завирява се предимно от дъждовни и повърхностни 
води. Няма водомерна рейка. Имотът е публична общинска собственост. 
 
6. Имот № 000435, гр. Завет, местност „Перки“  Имотът е публична общинска собственост. 
Достъпът до обекта е нормален. Водоемът се намира в непосредствена близост до пътя Завет – 
Кубрат, до стопански двор гр. Завет. Площта на имота е 32,165 дка. Има изградена земно – насипна 
стена. Към нея няма преливник, бързоток с енергогасител. Липсва и основен изпускател. 
Водосборната област е изключително малка, което води до пресъхване на водния обект. Почти 
целият обект е обрасъл с тръстика и храсти. 
 
7. Имот № 000436, гр. Завет, местност „Голямата нива“   Имотът е публична общинска 
собственост. Достъпът до обекта е нормален – черен път. Водоемът е с площ 13,321 дка. Има 
изградена земно – насипна стена, която на места е с нарушена цялост от страната на водния откос. 
Площта на водното огледало е много малка. Обемът на водоема е намалял. Въздушния откос е 
обрасъл с храстовидна растителност и дървета. Водният откос е обрасъл с храсти и треви. Няма 
преливник, не е изграден основен изпускател. Липсва енергогасител и отводящ канал. Водосборната 
му област е малка. Завирява се само от повърхностни и дъждовни води.   
 
8. Имот № 000437, гр. Завет, местност „Перки“  Имотът е публична общинска собственост. 
Намира се в непосредствена близост до пътя Разград – Завет. Във водното огледало няма вода. То е 
обрасло с дървета и храстовидна растителност. Язовирната стена също е обрасла с храстовидна 
растителност. Височината и е 1,30м. Няма изграден преливник, бързоток, енергогасител и отводящ 
канал. Липсва и основен изпускател. Водосборната област на обекта е пренебрежимо малка и затова 
почти през цялата година няма приток и той пресъхва. Площта е 35,338 дка. при максимално водно 
количество. Пътят до обекта е нормален. 
 
9. Имот № 000164, с. Прелез, местност „Гераните“   Обекта има изградена земно – насипна стена. 
Височината и е 1,60 м. Площта му е 7,027 дка. при максимално водно количество. Има изграден 
преливник, бързоток, енергогасител и отводящ канал. Липсва основен изпускател. Водоема служи 
само за водопой на селскостопански животни. Стената има нарушения по мокрия откос. В чашата на 
язовира има много малко количество вода. Бреговете и въздушния откос са обрасли с треви и 



храстовидна растителност. Водосборната област на водоема е малка. Достапът до обекта е нормален. 
Имотът е публична общинска собственост. 
 
10. Имот № 000162, с. Прелез, местност „Кумлук“  Има изградена земно – насипна стена. 
Височината на съоръжението е около 2,0 м. Площта на водното огледало е 9,538 дка. при максимално 
водно количество. При обилно снеготопене и проливни дъждове обемът води се увеличава поради 
сливането с имот №000190 – изкуствена водна площ с. Сушево, намиращ се на границата между 
двете села. Преливникът на язовира е обрасъл с трева и храстовидна растителност. Няма изградени 
други съоръжения. Няма основен изпускател. Водосборната област е много малка. Сервитутната 
ивица и въздушния откос са  обрасли с храстовидна растителност. Водоема служи за водопой на 
селскостопански животни. Достапът до обекта е нормален по – селски черен път. Имотът е публична 
общинска собственост. 
 
11. Имот № 000163, с. Прелез, местност „Коджа екинлик“   Язовира има изградена земно – 
насипна стена. Височината и е 1,40 м. В чашата няма вода. Площта на обекта е 5,443 дка. Няма 
изградени никакви съоръжения. Стената няма основен изпускател. Цялата площ е обрасла с треви и 
се е превърнала в пасище. Има храсти и отделни дървета. Целият имот е защитена зона за опазване 
дивите птици съгласно чл.5, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за биологичното разнообразие. Водосборната му 
област е пренебрежимо малка. Достапът до имота е нормален – черен селски път. Имотът е публична 
общинска собственост. 
 
12. Имот № 000165, с. Прелез, местност „Орта бурун“   Има изградена земно – насипна язовирна 
стена. Височината и е 1,60 м. В чашата на язовира почти няма вода. Водосборната област е много 
малка. Завирява се само от повърхностни и дъждовни води. Площта на обекта е 13,588 дка. Няма 
основен изпускател, преливник и други съоръжения. Водният откос на места е компрометиран. 
Въздушният откос и бреговете на водоема са обрасли с трева и храстовидна растителност. С течение 
на времето никога не се е напълвал с максимално водно количество. Използва се за водопой на 
селскостопански животни. Имотът е публична общинска собственост. 
 
13. Имот № 000091, с. Прелез  Язовирът има изградена земно насипна стена. От дясната и страна е 
оформен преливник без бързоток и енергогасител. Водният откос е с наклон 1:2 и е обрасъл с трева и 
храстовидна растителност. Няма водомерна рейка. Въздушният откос е обрасъл с дървета и храсти. 
Намира се в съседство на горска площ. Сервитутната ивица не е почистена от храстовидна 
растителност и отделни дървета. Водосборната област е малка. Достъпът до имота е нормален. 
Язовира се завирява от повърхностни води и валежи. Удобен е да се използва за рибовъдство. Имотът 
е публична общинска собственост. 
 
14. Имот № 000294, с. Брестовене   По короната на язовира минава пътя с. Брестовене – Завет. 
Короната е равна и асфалтирана. Водният откос е с наклон 1:2, а сухият – 1:1,5. От лявата страна на 
стената има изграден  преливник – земен профил без бързоток и енергогасител. Сервитутната ивица е 
почистена от треви и храстовидна растителност. Отводящият канал след ОИ и преливника не е 
почистен от дървета и храсти 500 м. Има изграден основен изпускател. Спирателният кран не работи. 
Бетоновата шахта от страната на сухия откос не е почистен. Достъпът до обекта е нормален. 
Водосборната област е малка. Язовирът се завирява от повърхностни води и дъждове. Площта му е 
65,497 дка при максимални водни стоежи, няма водомерна рейка. Стената е с височина 3,20 м. 
Имотът е публична общинска собственост. 
 
15. Имот № 000291, с. Брестовене   Язовирът се намира в непосредствена блозост до пътя Завет
Кубрат. Има изградена земнонасипна дига. Няма преливник и съоръжения към него. Роля на 
преливник играе тръбен водосток без спирателен кран. Височината на дигата е 1,50 м. В чашата на 
язовира няма вода от няколко години, което го е превърнало в пасище. Има израсли единични 
дървета и храстовидна растителност. Площта на обекта е 20,847 дка при максимални водни стоежи. 
Достъпът до него е нормален. Водното огледало е обрасло. Въздушният откос и сервитутната ивица 
не са почистени. Няма водомерна рейка. Не са изградени никакви съоръжения. Водосборната област 



на язовира е много малка. Водоема не задържа водно количество. Имотът е публична общинска 
собственост. 
 
16. Имот № 000289, с. Брестовене, местност „Карапетков кулак“   Водоемът има земнонасипна 
дига с височина 1,40 м. Площта на обекта е 9,696 дка. Има малка водосборна област. Водният откос е 
нарушен на места. Короната е напукана. Обрасъл с трева и храстовидна растителност. Въздушният 
откос е с наклон 1:1,5. По него има единични дървета и храсти. В чашата на язовира няма вода. 
Обрасла е с трева и се превърнала в пасище. Няма преливник, бързоток, енергогасител и отводящ 
канал. Достъпът до него е нормален. Липсва основен изпускател със спирателен кран. Имотът е 
публична общинска собственост. 
 
17. Имот №000292, с. Бестовене, местност „Мастан“  Площта на обекта е 26,998 дка. Достъпът до 
него е нормален. Язовирът има изградена земнонасипна стена, която е прекъсната. Разположен е 
каскадно над язовир намиращ се в имот с № 000293. Достъпът до него е нормален. Водосборната 
област е малка. Завирява се от повърхностни и дъждовни води. Обекта няма изграден основен 
изпускател със спирателен кран. Преливникът е разрушен. Въздушният откос е обрасъл с трева и 
храстовидна растителност. Във водоема се заустват отпадните води от млекопреработвателно 
предприятие „Маклер Комерс“, в резултат на което е затлачен с наслоени мазнини и изсъхнала 
суроватка. Отводящият канал е без никаква проводимост. Не е почистено дерето500 м. след стената. 
Няма водомерна рейка. Имотът е публична общинска собственост. 
 
18. Имот №000293, с. Бестовене, местност „Токат сърт“  Язовирът е с площ 10,661 дка при 
максимални водни стоежи. Достъпът до него е нормален. Намира се под водоем намиращ се в имот 
№ 000292. Има изградена земнанасипна стена. Тя е просечена. Завирява се от водоем № 000292, 
повърхностни и дъждовни води. Няма изграден основен изпускател. Преливникът му е силно 
компрометиран. Обрасъл е с трева, дървета и храстовидна растителност. Дерето е с намалена 
проводимост от отпадните води идващи от погоре намиращият се воден обект в който са заустени 
води от млекопреработващото предприятие „Маклер Комерс“. При поройни дъждове се наводняват 
земеделските земи намиращи се под язовирната стена, тъй като отводящият канал /дере/ не е 
почистено. Имотът е публична общинска собственост. 
 
19. Имот № 000427, с. Острово, местност „Баламата“   Язовирът е с площ от 17,955  дка при 
максимални водни стоежи. Достъпът до него е нормаленчерен път. Има изградена земнанасипна 
стена. Тя е напукана. Има срутвания на водният откос. Чашата на водоема е с много намален обем. 
Преливника е компрометиран. По короната има трева и храстовидна растителност. По въздушният 
откос има дървета и храсти. Няма изграден основен изпускател. Водосборната му област е 
сравнително малка. Завиряването на чашата на язовира се осъществява от повърхностни и дъждовни 
води. Използва се за водопой на селскостопански животни. Няма бързоток, енергогасител и отводящ 
канал след преливника, което го прави неизползваем като язовир. Имотът е публична общинска 
собственост. 
 
20. Имот № 000087, с. Веселец, местност „Юрджек“  Достъпът до него е нормаленчерен път. 
Площта му е 4,093 дка. Водосборната  област на обекта е малка. Завирява се от повърхностни и 
дъждовни води. Няма ясно изградена земнонасипна стена и съоръжения към нея, а именно: 
преливник, бързоток, енергогасител, отводящ канал  и основен изппускател със спирателен кран. 
Имотът е обявен за защитена зона за опазване на дивите птици съгласно чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от закона 
за биологичното разнообразие. Имотът е публична общинска собственост. 
 
21. Имот № 000088, с. Веселец  Достъпът до обекта е нормаленчерен път. Площта му е 2,814 дка. 
при максимални водни стоежи. Няма изградена язовирна стена и съоръжения към нея, а именно: 
преливник, бързоток, енергогасител, отводящ канал  и основен изпускател. Водосборът на водоема е 
много малък. Чашата се завирява от повърхностни и дъждовни води. Граничи с пасище и мери, не 
задържа вода през цялата година. Обрасъл е с треви и храсти. Имотът е публична общинска 
собственост. 
 



22. Имот № 028014, с. Сушево, местност „Къшла“  Водоемът се намира до пътя ЗаветСушево
Тертер. По короната на водоема преминава третокласен път. Ролята на язовирната стена играе 
насипът на пътя. За преливник служи тръбен водосток Ф500. Височината на насипа е 1,80 м. Няма 
изграден основен изпускател. След преливника няма бързоток, енергогасител и отводящ канал. 
Короната на импровизираната стена е 6 м. В чашата на водоема няма вода. Въздушният откос е 
обрасъл с дървета и храстовидна растителност. Мокрият откос е обрасъл с трева. Достъпът до обекта 
е нормален. Площта му е 5,886 дка при максимални водни стоежи. Завирява се от повърхностни и 
дъждовни води. Водосборната област е малка. Водоемът почти не задържа вода. Имотът е публична 
общинска собственост. 
 

Със заповед №УД0209122/31.03.2017 г. на Кмета на община Завет се назначи Експертен 
технически съвет със задача да разгледа и приеме представените доклади за оценка на техническото и 
експлоатационно състояние на язовирите и язовирните стени и съоръженията към тях на територията 
на община Завет. Съставен е протокол от 07.04.2017 г. на ЕТС, с който същият прие и одобри 
докладите и даде положително становище относно намерението на Община Завет за промяна на 
начина на трайно ползване на разгледаните обекти. 
 Съгласно представените доклади и извършените проверки се стигна до извода, че имотите 
публична общинска собственост с НТП „Язовир“ на територията на община Завет нямат характера на 
язовир и не изпълняват ролята на такъв. Същите не отговарят и на законовата дефиниция за язовир, 
дадена  с § 1, т. 94 от Допълнителни разпоредби на Закона за водите (ЗВ). Съгласно разпоредбата на § 
1, т. 94 от ДР на ЗВ, „язовир" е водностопанска система, включваща водния обект, язовирната стена, 
съоръженията и събирателните деривации. Язовирите на територията на община Завет нямат облик 
на такъв тип хидротехническо съоръжение. Същите са със земно насипни стени,  нямат изградени 
необходимите съоръжения. Те осигуряват вода за водопой, предпазват от наводнения като събират и 
задържат идващите води. Предвид това е необходимо да се промени начина на трайно ползване на 
имотите с НТП „Язовир“. 

 
Съгласно чл. 22, ал. 3 от Закона за водите (ЗВ) по отношение на водите, водните обекти и 

водностопанските системи и съоръжения – общинска собственост, се прилага Закона за общинската 
собственост (ЗОС), доколкото със ЗВ и Закона за сдружения за напояване не е предвидено друго. 
           Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи  общинска собственост, се 
извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет, съгласно разпоредбата на чл. 8, 
ал. 1 от Закона за общинската собственост. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост (ЗОС), във връзка с чл. 22, ал. 3 от Закона за водите (ЗВ), Общинският съвет гр. Завет                                        

                                                              РЕШИ:       
 

1. Общинския съвет гр. Завет дава съгласие за промяна на Начина на трайно ползване на 
имотите публична общинска собственост както следва : 
 

1.1 Имот с № 000431, с площ  5,242 дка,  находящ се в гр. Завет, местност „Зелен дол“, АПОС 

196/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Рибарник“ 

1.2 Имот № 000430,  с площ 22,956 дка, находящ се в гр. Завет, местност „Зелен дол“, АПОС 

207/22.03.2017 г.от НТП „Язовир“ в НТП „Рибарник“ 

1.3 Имот № 000432,  с площ 5,582 дка, находящ се в гр. Завет, местност „Данаджа“, АПОС 

197/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 

1.4 Имот №000433, с площ 4,593 дка, находящ се гр. Завет, местност „Гемиите“, АПОС 

198/22.03.2017г.от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 

1.5 Имот №000434, с площ 1,358 дка, находящ се гр. Завет, местност „Данаджа“, АПОС 

199/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 



1.6 Имот №000435, с площ 32,165 дка, находящ се гр. Завет, местност „Перки“, АПОС 

200/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 

1.7 Имот №000436, с площ 13,321 дка, находящ се гр. Завет, местност „Голямата нива“, АПОС 

201/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 

1.8 Имот №000437, с площ 35,338 дка, находящ се гр. Завет, местност „Перки“, АПОС 

202/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 

1.9 Имот №000164, с площ 7,027 дка, находящ се с. Прелез, местност „Гераните“, АПОС 

203/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 

1.10 Имот №000162, с площ 9,538 дка, находящ се с. Прелез, местност „Кумлук“, АПОС 

204/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 

1.11 Имот №000163, с площ 5,443 дка, находящ се с. Прелез, местност „Коджа екинлик“, АПОС 

205/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 

1.12 имот №000165, с площ 13,588 дка, находящ се с. Прелез, местност „Орта бурун“, АПОС 

206/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 

1.13 Имот №000091, с площ 44,752 дка, находящ се с. Прелез, АПОС 188/22.03.2017г. от НТП 

„Язовир“ в НТП „Рибарник“ 

1.14 Имот №000294, с площ 65,497 дка, находящ се с. Брестовене, АПОС 185/22.03.2017г. от НТП 

„Язовир“ в НТП „Рибарник“ 

1.15 Имот №000291, с площ 20,847 дка, находящ се с. Брестовене, АПОС 187/22.03.2017г. от НТП 

„Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 

1.16 Имот №000289, с площ 9,696 дка, находящ се с. Брестовене, местност „Карапетков кулак“, 

АПОС 186/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 

1.17 Имот №000292, с площ 26,998 дка, находящ се с. Брестовене, местност „Мастан“, АПОС 

153/01.02.2016г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 

1.18 Имот №000293, с площ 10,661дка, находящ се с. Брестовене, местност „Токат сърт“, АПОС 

154/01.02.2016г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 

1.19 Имот №000427, с площ 17,955 дка, находящ се с. Острово, местност „Баламата“, АПОС 

208/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 

1.20 Имот №000087, с площ 4,093 дка, находящ се с. Веселец, местност „Къшла орман“, АПОС 

189/22.03.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“ 

1.21 Имот №000088, с площ 2,814 дка, находящ се с. Веселец, АПОС 190/22.03.2017г. от НТП 

„Язовир“ в НТП „Малък воден обект“. 

1.22 Имот №028014, с площ 5,880 дка, находящ се с. Сушево, местност „Къшла“, АПОС 

224/12.04.2017г. от НТП „Язовир“ в НТП „Малък воден обект“. 

 

 

 

2. Възлага на Кмета на Община Завет да предприеме всички необходими действия по 
изпълнение на настоящото решение. 

3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния управител на 
област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
 
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 
 

 
   
 
 



ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 
        Предоставяне на еднократни парични помощи.                                                                            
                                                                         Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС   
        Общинският съвет гр.Завет с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 1(един), 
„Въздържали се”– 1(един), отсътват -2(двама),  прие следното  

 
РЕШЕНИЕ  № 191 

 
              В деловодството на Общинска администрация Завет  за  периода от 15 март  до 20 
април на тази година   са  постъпили  27  заявления  за предоставяне на еднократна  парична  
помощ.  Болшинството от случаите  се отнасят  за  здравословни проблеми на заявителите  
или на техни близки.  Всички молби са разгледани на  заседание на Постоянната комисия  
„Образование, култура, здравеопазване и социални дейности, младежки дейности и спорт” 
при Общинския съвет. Комисията прие следното СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна 
парична помощ  на 27  лица, посочени  в  настоящето предложение.  
 
            Предвид изложеното  и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският 
съвет – гр. Завет  

                                                     РЕШИ: 
 

1. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 (двадесет) лева на  
Алекси Иванов, гр. Завет, Калиакра №  за  неотложни социални нужди. 

2. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 (двадесет) лева на 
Лиляна Илиева, гр. Завет, Калиакра №  за  неотложни социални нужди. 

3. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет)лева на 
Илияз Мустафов, Брестовене , Рила №  за  неотложни социални нужди. 

4. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 (двадесет)  лева  на 
Бонка Илиева, гр. Завет, Тракия №  за  неотложни социални нужди. 

5. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 (двадесет)  лева на 
Невяна Илиева, гр. Завет, Здравец №  за  неотложни социални нужди. 

6. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  30.00 (тридесет)  лева на  
Мулисе Молла, с. Острово, Г.Бенковски №  за  неотложни социални нужди.. 

7. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на 
Сали Хюсеин, с. Веселец, Чавдар №  за  неотложни социални нужди. 

8. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 20.00 (двадесет)  лева 
Калинка Стоянова, гр. Завет, Лудогорие №  за  неотложни социални нужди. 

9. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 20.00 (двадесет)   лева на 
Мейлин Мухаремова, гр. Завет, Мраморно море №  за  неотложни социални 
нужди. 

10. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 20.00 (двадесет)   лева на 
Мехмед Ахмед, гр. Завет, Кирил и Методий  № за  лекарства. 

11. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  30.00 (тридесет)  лева на 
Костадин Радев, с. Сушево, Трети  март № за  лечение. 

12. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на 
Злати Андреев,  гр. Завет, Калето № за  лична карта. 

13. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на 
Севдалина Стоянова, гр. Завет, Калето №  за  неотложни социални нужди. 

14. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 (двадесет) лева на 
Зехра Хасан, гр. Завет, Люлин № за  лекарства. 



15. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто) лева на Айтен 
Исмаил, с. Веселец, Хан Аспарух № за абитуриентски бал. 

16. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто)лева на Хасан  
Хасан, с. Веселец, Шипка №  за абитуриентски бал. 

17. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 (двадесет) лева на 
Васвие Исмаил, гр. Завет, Родопи №  за  лекарства. 

18. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 (двадесет)   лева на 
Айшегюл  Дауд, с. Брестовене, Вежен №  за лечение. 

19. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  80.00 (осемдесет) лева на 
Зийнеб Юмер, гр. Завет,  ул. Калиакра №  за  лечение. 

20. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  150.00 (сто и петдесет) 
лева Ферия  Дауд, с. Брестовене,  „В.Левски” №  за семестриална такса. 

21. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на 
Тахир  Вели, с. Брестовене, „Н.Й.Вапцаров” № за  лечение. 

22. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 20.00 (двадесет)   лева на 
Кемал Ахмед, гр. Завет, Вихрен №   за неотложни социални нужди. 

23. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  80.00 (осемдесет) лева на 
Галиман Мюзекя, гр. Завет, Оборище №  за лекарства. 

24. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 (двадесет) лева на 
Сезгин  Насуф, с. Брестовене, „П.Р.Славейков” № за лечение. 

25. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 (двадесет) лева на 
Давид  Коев, гр. Завет, Люлин № за лечение. 

26. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто)лева  на 
Гюлнур Сали, с. Ив.Шишманово, Беласица № за лечение на детето и. 

27. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  80.00 (осемдесет) лева на 
Исмаил Хасан, с. Прелез, Байкал №  за лечение. 

 
Всичко  раздадени средства: 1260.00 лева 

            28. Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 
122 “Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение на 
Общинския съвет/ . 

29. 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  ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
     Актуализиране на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2017г. и 

бюджета на Община Завет за 2017 година. 

                                                                                    Докл.: А.Велиев–Кмет на Община                                                                                                        
 
         Общинският съвет гр.Завет с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 1(един), 
„Въздържали се”– 1(един), отсътват - 2(двама),  от  проведеното поименно  гласуване прие 
следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 192 
 

Бюджета на община Завет за 2017 година е приет с Решение № 168 с Протокол № 15 
от 25.01.2017 г. от Общинския съвет на гр. Завет и е нужна актуализация на  разчета за 
финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. и бюджета на община Завет за 2017 година.  

Съгласно чл.89 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 
2017 г., след 30 април 2017 г. министърът на финансите може да трансформира до 50 на сто 
от целевата субсидия за капиталови разходи по чл.51 от закона в целеви трансфер за 
финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на 
общински пътища и на уличната мрежа. Промените се извършват в рамките на бюджетните 
взаимоотношения на общината с централния бюджет, по предложение на кмета на общината 
въз основа на решение на общинския съвет.  Средствата, които се предлагат за 
трансформиране от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за 
финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на 
уличната мрежа на територията на общината са в размер на 123 000 лева, което представлява 
47.60 % от общият размер на целевата субсидия за капиталови разходи за 2017г., които са 
258 400 лева. 

 
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 2017 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 2017г. 

вид разход §§ 

уточнен  
годишен 
план към 

31.03.2017г. 

корекция към 
28.04.2017 

актуализиран 
годишен план 

Общо разходи по бюджета на Община 
Завет в т.ч.   441000 0 441000 

6 1 606 ДЕЙНОСТ  
Изграждане ремонт и подържане на 

уличната мрежа 

  441000 0 441000 

Издръжка 10-00 318000 123000 441000 

материали 10-15 4000 0 4000 

вода,горива,ел.енергия 10-16 37000 0 37000 

текущ ремонт 10-30 277000 123000 400000 

Осн.рем.на ДМА 51-00 123000 -123000 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2. Променя разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Завет за 
2017 година, съгласно Приложение  № 2 и Приложение  № 3. 

 
   Приложение№ 2 

 Разчет за финансиране на КР с източник на финансиране - ЦС от Р България за 2017 г. 

    

 Наименование 
било - приходи 
от ДД 

става - приходи 
от ДД 

 общо капиталови разходи финансирани от ДД 258400 135400 

 §5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ 200400 77400 

 Функция 01 77400 77400 

122 
РЕМОНТ НА I - ВИ ЕТАЖ НА СГРАДАТА НА КМЕТСТВО 
С.БРЕСТОВЕНЕ - СЪЗДАВАНЕ НА ЦУИГ 77400 77400 

 Функция 06 123000 0 

606 

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ 
МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ  123000 0 

 
§5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 58000 58000 

 Функция 01 5000 5000 

122 ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ КОНТЕЙНЕР ЗА С.СУШЕВО 5000 5000 

 Функция 06 8000 8000 

629 ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОРНИ СНЕГОРИНИ  8000 8000 

 Функция 08 45000 45000 

866 ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ГРАДСКИ ПАЗАР ГР.ЗАВЕТ 45000 45000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Приложение № 3 

РАЗЧЕТ 
за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 2017 год. 

         

№ 
по 

ред 
дейност ОБЕКТ 

Капит.  
разход за 

2017 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   5 7 10 12 14 15 

    ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 612 450 135 400 477 050 0 0   

    §5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ 264 676 77 400 187 276 0 0   

    Функция 01 77 400 77 400 0 0 0   

1 122-МД РЕМОНТ НА I - ВИ ЕТАЖ НА СГРАДАТА НА КМЕТСТВО 
С.БРЕСТОВЕНЕ - СЪЗДАВАНЕ НА ЦУИГ 

77 400 77 400 0 0 0   

ПРОЕКТИРАНЕ 4 400 4 400 0 0 0   

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 2 000 2 000 0 0 0   

АВТОРСКИ НАДЗОР 1 000 1 000 0 0 0   

СМР 70 000 70 000 0 0 0   

    Функция 05 187 276 0 187 276 0 0   

1 524-МД ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТОВНИ МЕРКИ В СГРАДАТА НА 
ДСП ГР.ЗАВЕТ 

117 276 0 117 276 0 0 

  
ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТОВНОСТ 4 000 0 4 000 0 0 §40-00 
ПРОЕКТИРАНЕ 5 000 0 5 000 0 0 §40-00 
СМР 108 276 0 108 276 0 0 §40-00 

2 589-МД ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТОВНИ МЕРКИ В СГРАДА 
НАХОДЯЩА СЕ В УПИ VIII КВ.44 ПО ПЛАНА НА ГР.ЗАВЕТ 

70 000 0 70 000 0 0 

  
ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТОВНОСТ 2 500 0 2 500 0 0 §40-00 
ПРОЕКТИРАНЕ 3 500 0 3 500 0 0 §40-00 
СМР 64 000 0 64 000 0 0 §40-00 

    §5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 

321 774 58 000 263 774 0 0   

    Функция 01 8 000 5 000 3 000 0 0   

1 122 - МД-52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ НА СГРАДАТА НА КМЕТСВО 
С.БРЕСТОВЕНЕ (ЦУИГ) 

3 000 0 3 000 0 0 ПО §40-00 



 
 
 

1.3. Приема справка по чл. 89 от ЗДБРБ за 2017г. за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи по образец на 
Министерството на финансите – Приложение № 13 

 
 
 
 
 
 

2 122 - МД-52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ КОНТЕЙНЕР ЗА С.СУШЕВО 5 000 5 000 0 0 0   

    Функция 02 22 000 0 22 000 0 0   

1 282 - 52 -05 ЗАКУПУВАНЕ НА ВИДЕОКАМЕРИ 15 000 0 15 000 0 0 ПО §31-11 

2 282 - 52 - 03 ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОРНИ СНЕГОРИНИ  2 000 0 2 000 0 0 ПО §31-11 

3 282 - 52 - 03 ЗАКУПУВАНЕ НА ГРЕБЛО ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕ 5 000 0 5 000 0 0 ПО §31-11 

    Функция 03 5 700 0 5 700 0 0   

1 311 - МД - 52-01 ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ ЗА ОДЗ "СЛЪНЧО" ГР.ЗАВЕТ 700 0 700 0 0   

2 311 - МД -52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА ДЕТСКИ СЪОРАЖЕНИЯ ЗА ЦДГ "ЧЕРВЕНАТА 
ШАПЧИЦА" С.БРЕСТОВЕНЕ 

5 000 0 5 000 0 0   

    Функция 06 28 000 8 000 20 000 0 0   

1 623 - МД- 52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 20 000 0 20 000 0 0 ПЛАН СМЕТКА ТБО 

2 629 - МД - 52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОРНИ СНЕГОРИНИ  8 000 8 000 0 0 0   

    Функция 08 258 074 45 000 213 074 0 0   

1 866- МД - 52-06 ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАДСКИ ПАЗАР ПО ПМС 192/29.07.2016 213 074 0 213 074 0 0   

СМР  200 062 0 200 062 0 0 ПО от целевата субсидия 
2016 

АВТОРСКИ НАДЗОР 1 500 0 1 500 0 0 ПО от целевата субсидия 
2016 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 4 312 0 4 312 0 0 ПО от целевата субсидия 
2016 

ПРОЕКТИРАНЕ 7 200   7 200 0 0 ПО ПО §40-00 

2 866-МД-52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ГРАДСКИ ПАЗАР ГР.ЗАВЕТ 45 000 45 000 0 0 0   

    §5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ  
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 

26 000 0 26 000 0 0   

    Функция 08 26 000 0 26 000 0 0   

1 
619-МД-53-09 ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА 

ЗАВЕТ 
26 000 0 26 000 0 0 ПО от целевата субсидия 

2016 



Област Разград    Приложение № 13 

Община Завет    

     

С П Р А В К А    
     

по чл. 89 от ЗДБРБ за 2017 г. за  трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи  
     

                (лева) 

№ по 
ред 

Наименование на обектите/позициите на 
капиталови разходи, за които се предлага 

намаление на финансирането 

Размер  на 
средствата от целева 

субсидия за 
капиталови разходи,  

за обектите по т. 1 

Наименование на обектите за текущ ремонт, 
за които се предлага финансиране с 

транформираната целева субсидия за 
капиталови разходи 

 Размер на 
средствата, с които 
ще се финансират 

разходите за 
обектите по т. 3 

 1 2 3 4 

1.  Ремонтни дейности на уличната мрежа в 
населените места на община Завет 

123000 Ремонтни дейности на уличната мрежа в 
населените места на община Завет 

123000 

     

     

     

     

     

     

     

     

ОБЩО: Х 123000 Х 123000 

Х Х 47,60% Х 47,60% 

     
Забележка:  в колони 2 и 4 (след ред общо), в проценти се посочва размерът на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, определена с чл. 51 от 
ЗДБРБ 

  за 2017 г., за които се предлага трансформация.    

 



 
2. Възлага на кмета на общината да изпрати предложение до Министерството на 

финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови 
разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване 
на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на уличната мрежа. 

3. Задължава Кмета на община Завет да разпредели одобрените средства по бюджета 
на Община Завет за 2017 година по функции, дейности и параграфи съгласно ЕБК 
(Единна бюджетна класификация). 

 
4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и Областния 
управител на Област Разград в 7дневен срок от приемането му. 
 
     Настоящото решение подлежи на обжалване в 14дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр.Разград по реда 

 
 
 

 
 

 ПО  ПЕТА  ТОЧКА 
         Актуализиране на бюджета и план-сметката 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 2017 годин. 
                                                                               Докл.: А.Велиев – Кмет на Община   
                                                                                                                                                                                        
       Общинският съвет гр.Завет с  15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсътват - 2(двама) от проведеното поименно гласуване  
прие следното 

 
                                                        РЕШЕНИЕ  № 193 

 
Бюджетът на Община Завет за 2017 година е приет с Решение на Общински 

съвет – Завет № 168 от Протокол № 15 от 25.01.2017 г. от Общинския съвет на гр. 
Завет.  

Плансметката 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 2017 година е приета с 
Решение на Общински съвет – Завет  № 154 от Протокол № 14 от 16.12.2016 г. и 
актуализирана с Решение № 167 на Общински съвет – Завет от Протокол 15 от 
25.01.2017г. 

Община Завет има сключени договори за зимно поддържане и снегопочистване 
на улици в населените места на територията на общината, както и за общинска пътна 
мрежа, страна е по договор с регионалното депо за депониране на отпадъците и за 
отчисленията по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, също така е 
получател на безлихвен заем от ПУДООС.  

Предвид това, се налага актуализация на бюджета на общината за 2017 г. и план 
сметката в частта на конкретизиране,  и уточняване на страната, която ще извършва 
плащането по посочените поети ангажименти по договори, и по видовете  дейности по 



плансметката за дейност 623 „ Чистота ‘‘, а именно Общинска администрация  Завет и 
ОП „Воден 2009“ Завет. 

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

връзка с чл. 124, ал. 2 и  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 2017 година: 
 

1.1. Променя плансметката за разходите по дейност 623 „Чистота“ за 2017 г., 
съгласно Приложение № 1; 

 
ПЛАН-СМЕТКА 

СТАВА КЪМ 28.04.2017 Г. 
за разходите по Дейност 623 “Чистота” по видове дейности и елементи за 

всички населените места  в Община Завет за 2017 г. 
1. Разходи за осигуряване на съдове за събиране и съхраняване на битови отпадъци 
   
  Общо разходи 23 000 
 Разходи на Общинска администрация 20 000 
 § 5200 – Придобиване на  ДМА 20 000 
 § 5203 – Закупуване на съдове за бит.отпад.                           20 000 
 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009" 
3000 

 § 10 00 - Издръжка 3 000 
 § 1020 – Разходи за външни услуги (измиване и 

дезинфектиране на съдове за БО и сметоизвозващи 
автомобили 

 
 

3 000 
 

2. Разходи за събиране на битовите отпадъци от територията на Община Завет и 
транспортирането им до Регионално депо - в гр. Разград за обезвреждането им 

 
Общо разходи       236 212 

 Разходи на Общинското предприятие "Воден-
2009"  

198 111 

 § 01 00 - Заплати на персонала по труд. 
правоотношения 

85 000 

 § 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от 
работодателя 

16 000 

 § 05 51  Осигурителни вноски за ДОО от 
работодателя и държавата 

10 000 

 § 05 60  Здравно осигурит. вноски от работодателя  4 000 
 § 05 80  Вноски за допълнит. задължително осигур. 

от работодател 
2 000 

 § 10 00 - Издръжка 97 111  
 § 10 13  Постелен инвентар и облекло 2 000 
 § 10 15  Материали                     30 111             
 § 10 16  Вода, горива, енергия 50 000 
 § 10 20  Разходи за външни услуги 15 000 
 Заета щатна численост - брой 11 
 Разходи на Общинска администрация 38 101 



  Разходи по погасяване на безлихвен заем за 
закупуване на автомобил за сметосъбиране и 
сметоизвозване и контейнери за БО 

38 101 

   
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 

Общо разходи    61 460 
   Разходи на Общинска администрация за 

депониране и отчисления 61 460      
 

 Депониране на битови отпадъци в Регионално депо 
за неопасни отпадъци – Разград  /10,60 лв./т./ 

10 600 

  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 отпадъцисъгл.чл. 20, ал. 1,т. 1д за 
2017 г. – 47,00 лв./т. 

47 000  

      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.) 

                    3 860 

4. Разходи за почистване на улични платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 
от населените места, предназначени за обществено ползване 

 
Общо разходи      53 000 

 Разходи на Общинското предприятие "Воден-
2009"  

                           3 000                     

 § 10 00 - Издръжка 3 000 
 

        § 1020 Разходи за почистване  и оформяне на 
траншеи по торища в населените места от община 
Завет и поддържане на закрити сметища. 
 

 
 
                         
 
         

                          3 000 
 Разходи на Общинска администрация  50 000 
 § 10 00 - Издръжка 50 000 
 § 1020  Разходи на общинска администрация за 

зимно поддържане  и 
снегопочистване  на улици в населените  
места на община Завет.           
 

50 000 

 Общо разходи:  
  373 672 
 

 
 

1.2. Променя плана на приходната и разходната част по бюджета на община Завет по 
функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение  № 2; 

 
 

 



 
          Приложение № 2 

                      ПЛАН     
             на приходната и разходната част   

        на бюджета на Община Завет за 2017 г.  
     
     

ПРИХОД     
вид приход §§ уточнен  

годишен 
план към 

31.03.2017 г. 

корекция към 
28.04.2017 г. 

актуализиран 
годишен план 

Общо приходи по бюджета на 
Община Завет в т.ч. 

-373672 169561 -204111 

 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

-373672 169561 -204111 

Вътрешни трансфери в 
системата на 

първостепенния 
разпоредител (+/-) 

61-09 -373672 169561 -204111 

     
     

РАЗХОД     
вид разход §§ уточнен  

годишен 
план към 

31.03.2017 г. 

корекция към 
28.04.2017 г. 

актуализиран 
годишен план 

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

0 169561 169561 

6 2 623 ДЕЙНОСТ 
ЧИСТОТА  

(ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ) 

0 169561 169561 

Заплати и възн. За 
персонала по ТП и СП 

01-00 0 0 0 

заплати и възн. За 
персонала по ТП  

01-01    

Задължителни осиг. 
Вноски 

05-00 0 0 0 

ДОО 05-51    
Здравно осиг.вноски 05-60    

ДЗПО 05-80    
Издръжка 10-00 0 149561 149561 

Постелен инвентар и 
облекло 

10-13    

Материали 10-15  0  
Вода, горива, ел. енергия 10-16    
Разходи за външни услуги 10-20  149561 149561 

Придобиване на ДМА 52-00 0 20000 20000 
Придобиване на 

оборудване, машини и 
съоражения 

52-03  20000 20000 



Придобиване на 
транспортни средства 

52-04  0  

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

 
1.3. Променя плана на приходната и разходната част по бюджета на ОП „Воден  2009“, 

съгласно Приложение  № 3. 
                                                            

ПРИЛОЖЕНИЕ   3 
 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТA 
ЗА  2017 ГОДИНА НА ОП”ВОДЕН- 2009”  ГРАД ЗАВЕТ 

 
№ 
по 
ред 

Наименование на 
параграфа 

№ на 
параграфа 

БЮДЖЕТ – 2017 година 
 

Дейност              Дейност                Дейност                       
Чистота              Чистота                Чистота 

623                       23                          623 
 

БИЛО             КОРЕКЦИЯ            СТАВА 
към                           към 

31.03.2017г.                          28.04.2017г. 
 

  1. Запл.на перс.по ТП и СП     0100 85 000                        0                            85 000 
 Запл.на перс. по  трудови 

правоотнош. 
    0101 85 000                       0                            85 000 

  2. Зад.осиг.вн.от 
Работодатели-всичко 

    0500 16 000                        0                            16 000 

 В т.ч.: ДОО     0551 10 000                       0                            10 000 
             ЗОВ     0560 4 000                        0                              4 000 
 Вноски за ДЗПО     0580 2 000                         0                               2 000 
  3. Издръжка  всичко     1000 252 672                  - 149 561                 103 111 
 В т.ч.:Постелен инвент.и 

облекло 
    1013 2 000                        0                               2 000 

 Материали     1015 30 111                      0                             30 111 
 Вода,горива,енергия     1016 50 000                      0                             50 000 
 Разх.за външни услуги     1020 165 561                149 561                    16 000 
 Разх.за застраховки     1062 5 000                        0                              5 000 
 
 
  4. 
 

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 
 
Придобиване на  ДМА 
В т.ч.: Контейнери 
 
ОБЩО  РАЗХОДИ: 

 
 
    5200 
    5203 

353 672                -149 561                    204 111 
 

    20 000               -20 000                         0 
    20 000                 20 000                       0 

 
 

373 672               -169 561                  204 111 
   Вътрешни трансфери в     6109 373 672                -169 561                  204 111 



системата на 
първостепенния 
разпоредител (+/-) 
 
ОБЩО ЗА § 61-09 

 
 

373 672                 -169 561                  204 111 

  5. Натурални  показатели       Бр. 11                        0                                 11 
 

 
2. Задължава Кмета на Община Завет да разпредели одобрените средства по бюджета 
на Община Завет за 2017 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 7дневен срок от приемането му. 
 
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 
 

 
 

 
ПО ШЕСТА 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  15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсътват - 2(двама),  от проведеното поименно гласуване, 
прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 194 

 
          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 предоставен отчет за извършените командировъчни разходи. 

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  първото  тримесечие на 
2017 г., както следва: 
 
                                                                        ОТЧЕТ  

за направените  разходи за командировки от  Кмета на Община Завет и 
Председателя на Общинския  съвет  гр. Завет за първото  тримесечие на  2017 г. 

 



Отчетен период Направени  разходи от  
Кмет  на Община 

 

Направени разходи от 
Председател на  Общинския  

съвет 
Іво тримесечие на 2017г. 595.22 лв 142.00 лв 
                  

1. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 

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

 
ПО СЕДМА  ТОЧКА 

Изготвяне на предложение до Министерския съвет на РБ за  отпускане на  
персонална пенсия  по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на  Назми 
Русалинов Руменов от  с. Брестовене, ул. „Шипка” № 2. 

                                                                       Докл.: Е.Исмаил – Председател  ОбС 
 
       Общинският съвет гр.Завет със  17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсътват - 0(нула), прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 195 

 

          На 21.04.2014 година в  деловодството на Общинския съвет гр. Завет е постъпило 
заявление от Нургюл Е…. Шукри  от с. Брестовене, ул. „Шипка” № 2 с молба  
Общинския съвет гр. Завет да   изготви предложение до Министерския съвет на РБ за  
отпускане на  персонална  пенсия  по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на  
сина и Назми Русалинов Руменов от  с. Брестовене, ул. „Шипка” № 2. 

           Съгласно чл. 92 от Кодекса за социалното осигуряване (КСО),  Министерският 
съвет по определени от него условия и ред в изключителни случаи може да отпусне 
пенсия на лица, по отношение  на които не са налице някои от изискванията на този 
кодекс. Това са така наречените персонални пенсии. Възможности за получат  този вид 
пенсия, съгласно чл.7, ал. 2, т. 1 от Наредба за  пенсиите и осигурителния стаж, приета 
с ПМС № 30/10.03.2000 година, имат  деца без право на наследствена пенсия от 
починал родител. 

           На 19.09.2012 г. година, следствие на катастрофа,  умира  Русалин Руменов 
Христов  (ЕГН  ), жител на  с. Брестовене.  От съжителството си с Нургюл Е… Шукри  
от същото село, същият има  едно дете Назми Русалинов Руменов, родено на 14.08.2007 
г.  Майката и детето са с постоянен адрес с. Брестовене, ул. „Шипка” № 2. 

          Майката  Нургюл Е… Шукри,  като законен представител на детето, подава  
заявление  до  Териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) 
гр. Разград  за  отпускане на наследствена пенсия на детето  от  починал родител,  
съгласно чл.74 и чл.82, ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално  осигуряване (КСО). 

          На основание чл.82, ал. 1 от  КСО, „Децата имат право на наследствена пенсия до 
навършване на 18годишна възраст, а след навършването и, ако учат – за срока на 
обучение, както и над тази възраст, ако са се инвалидизирали до 18 годишна възраст.” 



          Наследодателят Русалин Руменов Христов към датата на смъртта е на  29 години 
и има трудов стаж общо 10 месеца и 27 дни, 9 месеца от които за отслужена редовна 
военна служба.  

          Съгласно изискванията на чл.74, ал.1 от КСО, осигурените  придобиват право на 
пенсия за инвалидност  поради общо заболяване, ако имат изискуемите години 
осигурителен стаж до датата на  инвалидизирането  или в случая до датата на смъртта,  
които са  в  зависимост от  тяхната възраст.    

          Наследодателят няма необходимия стаж до датата на смъртта, поради което 
наследниците нямат право на исканата  пенсия. 

          С  Разпореждане № 21401611/11.01.2017 година на ТП на НОИ – гр. Разград е 
отказано отпускането на  наследствена пенсия за инвалидност, поради общо заболяване 
на  наследниците на  Русалин Руменов Христов, неговото дете  Назми Русалинов 
Руменов. 

         Поради липса  на средства за издръжка, майката  желае да се възползва от 
възможноста  по чл. 92  от  КСО  за  осигуряване издръжка на  детето. 
         Предвид  изложеното  и   на  основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 4, т. 3 от  Наредба   за  пенсиите  
и осигурителния стаж  във връзка с  чл.92 от  Кодекса  за социално осигуряване, 
Общинският съвет – гр. Завет  

                                                     РЕШИ: 
 

          1. Да се внесе предложение  в  Министерския съвет на Република България за 
отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване във 
връзка с чл.7, ал. 2, т. 1 от Наредбата  за  пенсиите  и осигурителния  стаж на  Назми 
Русалинов Руменов  (ЕГН…..) от с. Брестовене, ул. „Шипка” № 2, дете на Нургюл  
Шукри  (ЕГН  ). 

          2. Предлага на Министъра на труда и социалната политика на основание чл. 7, ал. 
1  от  Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж да внесе предложение в 
Министерския съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на  
Назми Русалинов Руменов  (ЕГН ) от с. Брестовене, ул. „Шипка” № 2. 

          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 ОСМА ТОЧКА 
        Разваляне на договори за аренда с рег. №  143/19.09.2012 г., 144/19.09.2012 г. и 
145/19.09.2012 г. сключени между община Завет и „ЛИГНУМ ХОЛДИНГ“ ЕООД, 
с ЕИК 117632176. 
                                                                         Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
 
       Общинският съвет гр.Завет със  17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсътват - 0(нула), прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 196 

 



В изпълнение на решение № 66 по протокол № 08/06.06.2012 г. на Общинския 
съвет гр.Завет, след проведен публичен оповестен конкурс община Завет сключени три 
договора за аренда със спечелилия конкурса участник, а именно „ЛИГНУМ 
ХОЛДИНГ“ АД, ГЕРМАНИЯ,  вписан в търговския регистър с ЕИК 117632176. Към 
настоящия момент, съгласно извлечение от търговския регистър правната форма на 
последния е ЕООД, като дружеството се представлява заедно и по отделно от Андреас 
Михаел Йоханес  Нобис, Германия и Петер Александер Нобис, Германия.  

Съгласно сключените договори за аренда, арендаторът е длъжен да заплаща 
ежегодно определените арендни суми по т. 4.1, тире – второ, в срок до 15то число на 
месец септември за съответната година. Арендаторът не е заплатил арентните суми за 
2016 г. до крайниш срок за плащане  15.09.2016 г.  и е изпаднал в забава.  

С писмо изх. № 705281/26.10.2016г. на кмета на община Завет „ЛИГНУМ 
ХОЛДИНГ“ ЕООД, ГЕРМАНИЯ, ЕИК 117632176, бе уведомен, че е в забава, и че към 
задължението му се начислява обезщетение, съгласно сключените договори в размер на 
законна лихва от деня на забавата. Същото е получено от „ЛИГНУМ ХОЛДИНГ“ 
ЕООД, видно от приложената обратна разписка от 28.10.2016 г. 

Във връзка с неплатените годивни арендни вноски за 2016 г.с искова молба от 
кмета на общината има образувано дело гр. дело № 1170 по описа на Районен съд – 
Русе, с искане за осъждане на арендатора( ЛИГНУМ) да заплати дължимите към 
община Завет, неизплатени арендни вноски за 2016 г. по съответните договори, като в 
законоустановения срок за писмен отговор не е депозирал такъв, което още по ясно 
изразява неговата незаинтересованост към продължаване действието на сключените 
аренди договори. 

Освен неизпълнението на задължението за плащане на арендните вноски, 
арендаторът не изпълнява и задължения си по 3.1 от съответния договор, съгласно 
сключените договори, а именно не е разкрил нови целогодишни работни места, като 
наеме работници от община Завет с постоянна заетост.  

Не е оправдано община Завет да има сключени арендни договори, с които е 
предоставил за временно и възмездно  ползване собствената си земя от ОПФ, като 
арендаторът с е  задължил да заплати цената за ползването на предоставените имоти и 
като е поел да осигури определен брой целогодишни работни места и да не изпълнява 
поетите си задължения. 

Изпълнението на сключените арендни договори с „ЛИГНУМ ХОЛДИНГ“ ЕООД 
е особен  обществен интерес на жителите на община Завет, и с цел тези интереси да 
бъдат защитени по възможно найбързия начин е необходимо да се даде предварително 
изпълнение на настоящото решение, като по този начин необходимите правните 
действията за разваляне на посочените договори, сключени с „ЛИГНУМ ХОЛДИНГ“ 
ЕООД ше се предприемат час поскоро.  

Налице е неизпълнение на поетите задължения по договори с рег. №  
143/19.09.2012 г., 144/19.09.2012 г. и 145/19.09.2012 г., и съгласно чл. 38 от тях, 
последните могат да бъдат развалени по реда на чл. 28 от Закона за арендите в 
земеделието.  

Съгласно Чл. 28, ал. 1 от Закона за арендите Арендодателят може да развали 
договора поради забавяне на плащането на арендното плащане за повече от три месеца. 
Когато вноските са уговорени за периоди, пократки от една стопанска година, 
развалянето е допустимо при забава на плащането наймалко на две последователни 
вноски. 

(2) Развалянето на договор за аренда, сключен за срок, подълъг от 10 години 
или пожизнено, става по съдебен ред. 



(3) Арендодателят по договор за аренда на държавни или общински земи, 
сключен при условията на ал. 2, може да го развали с писмено предупреждение по реда 
на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите. 

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

местното самоуправление и местната администрация и чл. 60, ал. 1 от АПК във връзка с 
договори за аренда с рег. №  143/19.09.2012 г., 144/19.09.2012 г. и 145/19.09.2012 г., 
Общинският съвет гр. Завет  

                                                              РЕШИ:       
 
1. Дава съгласие да се развалят(прекратят) договорите за аренда с рег. № 

143/19.09.2012 г., 144/19.09.2012 г. и 145/19.09.2012 г. сключени между община Завет 
и „ЛИГНУМ ХОЛДИНГ“ ЕООД, с ЕИК 117632176. 

2. Възлага на Кмета на община Завет да предприеме необходимите законови 
действия за разваляне на посочените в т. 1 договори. 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото 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. 

  
Разпореждането, с което се допуска предварително изпълнение, може да се 

обжалва чрез административния орган пред Административен съд гр. Разград по реда 
на  АПК в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният 
акт е бил оспорен. 

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 
 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА 
Приемане на решение за определяне на броя на таксиметровите автомобили 

на територията на общината, както и условията и реда за разпределянето им 
между превозвачите и минимални и максимални цени  за таксиметров превоз на 
пътници на километър пробег по съответната  тарифа,  валидни  за 
територията на съответната община. 

                                                                         Докл.: А.Велиев – Кмет на Община   
 
       Общинският съвет гр.Завет със  17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсътват - 0(нула),  прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 197 

 
        С изм. и доп., бр. 32 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г. в закона за автомобилните 
превози, законодателят прие чл. 24а, ал.1012,  съгласно които Общинският съвет: 

  определя броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на 
общината, както и условията и реда за разпределянето им между превозвачите; 

 определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 
един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на съответната 
община.  

Тези законови текстове са в основата за приемане на настоящото предложение. 
Към настоящия момент няма регистрирани таксиметрови автомобили, 

извършващи таксиметров превоз на пътници, но с оглед законовите изисквания 



посочени в чл. 24а от Закона за автомобилните превози (ЗАП) е необходимо да се 
определят броя на таксиметровите автомобили, които да бъдат определени  с оглед на 
територията на община Завет и населението ѝ.  

Освен това Общинският съвет гр. Завет трябва да определи и условията, на които 
трябва да отговаря всеки превозвач. Критериите трябва да са еднакви към всички и да 
не ограничават когото и да е било от превозвачите. Предвид това предлагам 
превозвачът да може да участва в разпределението на общия брой таксиметрови 
автомобили между всеки регистриран превозвач, който е получил разрешение за 
таксиметров превоз на пътници, трябва да отговарят на условията посочени в чл. 24 от 
ЗАП. Предвидените условия в посочения член гарантират равния достъп на всички 
превозвачи до разпределение на общия брой таксиметрови превозвачи.  

Не на последно място Общинският съвет гр. Завет определя и реда за 
разпределение на броя на таксиметровите автомобили. Реда за разпределение трябва да 
осигурява на всеки превозвач равни права за участие в разпределението. Предвид това, 
че не е известно колко превозвача ще  се регистрират и ще искат да участват в 
разпределението, най  удачно е разпределението да се извършва на база проценти, 
определени  в зависимост от това превозвачът с колко регистрирани таксиметрови 
автомобили разполага , като разпределението да започне от превозвача, който има най 
– малко регистрирани автомобили и така да изчерпване на определения брой 
таксиметрови автомобили за територията на община Завет. В случай, че след 
разпределението се регистрира друг превозвач, да се извърши отново разпределение, 
спазвайки се горния ред, като за новото разпределение да  бъдат уведомени и другите 
регистрирани превозвачи.  Този ред на разпределение ще гарантира на всеки участник  
(превозвач) право на съответна бройка от определените бройки  за таксиметрови 
автомобили на територията на община Завет.   

Съгласно чл. 24а, ал. 11 Общинските съвети определят минимални и максимални 
цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната 
тарифа, валидни за територията на съответната община, като може да се определи 
минимални и максимални цени за дневна тарифа и отделно за нощна тарифа за 
населено място в територията на община Завет. 

 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 24а, ал. 10, ал.11  
от Закона за автомобилните превоз, Общинският съвет – гр. Завет  
 

                                                     РЕШИ: 
  
1. Определя 50 броя таксиметрови автомобили, които да работят на територията на 

община Завет. 
2. Определя условията за участие на таксиметровия превозвач в разпределението на 

таксиметрови автомобили, които да работят на територията на община Завет. 
Всеки таксиметров превозвач трябва да отговаря на изискванията на чл. 24 от 

Закона за автомобилния превоз. До разпределение се допуска всеки, който отговаря на 
посочените в чл. 24 от ЗАП и които са получили Разрешението за таксиметров превоз на 
пътници, издадено от кмета на община Завет или от упълномощено от него длъжностно 
лице за всеки отделен автомобил. 

 В случай, че даден превозвач не отговаря на посочените условия, той не се допуска 
в разпределението на определените по т. 1 брой автомобили.  

3. Определя реда  за разпределение на определените в т.1 брой автомобили между 
превозвачите, както следва:  



3.1. Кметът на общината назначава комисия, която да: 
 провери дали превозвачите отговарят на условията за допускане до 

разпределение; 
 организира разпределението на определения по т. 1 брой таксиметрови 

автомобили между всички  допуснати до разпределение превозвачи.  
В случай, че комисията установи, че даден превозвач не отговаря на изискванията 

за допускане, това обстоятелство се посочва в протокола.  
Комисията изпраща уведомителни писма до всеки превозвач за датата и часа на 

провеждане на разпределението и посочва какви документи са необходими да 
представят, ако е нужно.  

Всеки превозвач или упълномощено от него лице в деня на извършване на 
разпределение представя необходимите документи, ако са поискани.  

Определеният по т. 1 общ брой на автомобилите се разделя на броя на 
автомобилите, за които превозвачите, допуснати до разпределението, имат издадено 
разрешение по чл. 24а, ал. 1 от ЗАП, така се получава делът на всеки превозвач, като 
делът се оформя до стотни, без да се закръгля към по голямото число.  

Изчислява се по формулата: 
D= О:N,  
Където: 
 D е дял от общия определен брой на всеки превозвач; 
 О е определеният брой на автомобилите по т. 1; 
 N e броят на автомобилите, за които превозвачите са получили разрешение по чл. 

24а.  
Всеки получен дял се оформя като цяло число, без да се закръгля към по голямото.  
В случай, че след така проведеното разпределение остане не заета бройка/и, те се 

разпределят съответно от най големия остатък до изчерпване на останалите свободни 
бройки. Това допълнително разпределение се извършва еднократно.  

Независимо от определения дял при разпределението, никой превозвач не може да 
получи  повече бройки от автомобилите, за които притежава съответното разрешение по 
чл. 24а, ал.1  от ЗАП.  

В случай, че след извършеното разпределение, се регистрира друг превозвач и 
получи разрешение по чл. 24а, ал.1 от ЗАП, или ако се установи, че по отношение на 
някой от вече участвали в разпределението превозвачи  е анулирано разрешение по  
чл.24а, ал. 1 от ЗАП, или се установи, че не отговаря на условията за извършване на 
таксиметров превоз на пътници в едномесечен срок от узнаване на тези обстоятелства, се 
извършва ново разпределение. 

4. Определя тарифа за таксиметров превоз на пътници на територията на община 
Завет. 

4.1 дневна тарифа, както следва: 
От –  0,20 лв. км./пробег до 1,00  лв. км./пробег; 
4.2 Нощна тарифа, както следва:  
От – 0,30 лв. км./пробег до 1,10 лв. км./пробег; 
5. Цените по т. 4 да се актуализират наймалко веднъж годишно. 
6. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

управител на област Разград в 7дневен срок от приемането му. 
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14дневен срок след обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 
 
 
 



ПО ДЕСЕТА  ТОЧКА 
Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Завет за 2018 г. 

                                                          Докл.: Е.Бахар – зам.-кмет на Община    
 
       Общинският съвет гр.Завет със  17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсътват - 0(нула),    прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 198 

 
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 съгласува с дирекция „Социално подпомагане“ гр. Кубрат  и се представя  в 
Регионална дирекция „Социално подпомагане”, гр. Разград  и Агенция за социално 
подпомагане, гр. София.  

В изпълнение на  раздел ІІІ Функции на обществения съвет по социално 
подпомагане и услуги , чл.2.5  от Правилника за устройството и дейността на 
Обществения съвет по социално подпомагане и услуги , съветът изготвя  годишен план 
за развитие на социалните услуги и го предлага за одобрение  от Общински съвет Завет 
/ Приложение1/.  
     Планът за 2018г. е изготвен на база  изпълнение на Стратегия за развитие на 
социалните услуги в Община Завет 20142020г. В него се  съдържат дейностите, които 
ще бъдат изпълнявани през следващата календарна година. 
       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.36б, ал.4  от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,   раздел ІІІ, чл. 2.5 от   
Правилника за устройството и дейността на Обществения съвет по социално 
подпомагане и услуги  Община Завет, Общинският съвет – гр. Завет  
 

                                                     РЕШИ: 
 
 

         1.Приема План за развитие на социалните услуги в Община Завет за 2018г. 
         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. 
 
Приложение : Протокол №1 от заседание на Обществен съвет Завет. 
                         
 
 

                                                                                         
 



ПО ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
Включване на Община Завет като партньор по проект „Приеми ме 2015“,                            

Етап 2 по ОП РЧР. 
                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община   
 
       Общинският съвет гр.Завет със  17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсътват - 0(нула),   прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 199 

          
Проект „Приеми ме 2015“ се изпълнява от прекия бенефициент – Агенция за 

социално подпомагане в партньорство с 82 общини. Проектът е стартирал на 01.12.2015 
г., а социалната услуга „приемна грижа“  от 01.01.2016 година. 

През  м. юли 2016г.  Управляващият орган /МТСП/  одобрил предложените от 
АСП изменения по договора.Внедрен е нов модел на организация и управление на 
проекта – разширяване на партньорството по проект „Приеми ме 2015“, етап 2, т.е 
приемни семейства с местоживеене в съответните общини, които сега са към доставчик 
ДСП да преминат към доставчик община. 

Участието на общината не е обвързано с финансов или друг материален разход, 
или съфинансиране на проекта. С Етап 2 на проекта е  въведен областен модел на 
управление и предоставяне на услугата „приеимна грижа“ чрез  сформиран 
Областен екип за приемна грижа (ОЕПГ).   
Управленските и организационните дейности, в т.ч. техническата отчетност на 
областно ниво е ангажимент на общината-областен град чрез Областен екип за 
управление на проекта (ОЕУП), в състав: администратор и счетоводител. Основните 
отговорностите на ОЕУП ще са: сключване/прекратяване на договори с приемните 
семейства с местоживеене в областния град; ежемесечни заявки и преводи на средства за: 
възнаграждения/осигуровки на приемните родители, издръжка на децата; ежемесечно 
наблюдение и отчитане изпълнението на планираните проектни дейности и индикаторите; 
представяне на междинни/окончателно искане за плащане (Техническа част за цялата 
област; Финансова част и Таблица „МикроданниЕСФ“ – за областния град).  
На територията на нашата община имаме едно приемно семейство, поради което имаме 
покана за подписване на партньорско споразумение с АСП бенефициент по проекта. 
 С включването в Етап 2 като партньор по проекта нашата община ще има 
отговорностите: 

1.На работодател на проектните приемни семейства с местоживеене в 
общината, след подаване на заявление от тяхна страна за промяна на доставчика (от 
ДСП към община). 

2.Цялостно финансово управление на проекта на общинско ниво, като в 
качеството си на представляващ общинатапартньор следва да определите със заповед 
конкретен служител -оперативен счетоводител (ОС), с отговорности по: 
сключване/прекратяване на договори с приемни семейства с местоживеене в общината; 
ежемесечни заявки и преводи на средства за: възнаграждения/осигуровки на приемните 
родители, издръжка на децата; представяне на междинни/окончателно искане за 
плащане (Финансова част и Таблица „МикроданниЕСФ“ – за общината).  
 Тази дейност е съгласувана и с Обществения съвет  по социално подпомагане и 

услуги. 



 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА , във 
връзка с във връзка с изпълнение на Проект „Приеми ме 2015” , Етап 2 по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 20142020 г., Общинският съвет – гр. Завет  
 

                                                     РЕШИ: 
 
1.Дава съгласие Община Завет  да се включи като партньор по проект „ Приеми 

ме 2015“ ,  Етап 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  2014
2020 г., бюджетна линия  BG05M9OP0012.003  и изпълни своите ангажименти в 
реализирането на дейността. 

2. Възлага на Кмета на община Завет изпълнението на настоящето решение. 
        3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 
Областния управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
            Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 
 
 
 

ПО ДВАНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
        Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017година.  
                                                                        Докл.:  Е.Бахар  – зам.- кмет на Община            

 
       Общинският съвет гр.Завет със  17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсътват - 0(нула),   прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 200 

 
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето териториалните 

дирекции „Социално подпомагане” осъществяват текущата практическа дейност по 
закрила на детето в общините и правят предложения до общинските съвети за 
общинска програма за закрила на детето. Съгласно чл. 20а от Закона за закрила на 
детето и чл. 6, ал.2, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, 
Комисията за детето е консултативен орган към всяка община, който разработва 
Общинската програма за закрила на детето, съобразно потребностите на децата и 
техните семейства в съответната община. В Общински съвет – Завет е предоставен 
проект на Програмата, който е разработен в съответствие с националната политика за 
закрила на детето и при спазване на целите и принципите на Конвенцията на ООН за 
правата на детето. Програмата изразява волята и готовността на всички институции в 
община Завет, работещи по проблемите за закрила на детето, да положат общи усилия  
за повишаване качеството на живот на децата. Стратегическа цел на програмата е 
осигуряване на условия за ефективното упражняване на правата на децата, с оглед 
повишаване на благосъстоянието им и пълноценното им личностно развитие. 
Предвидени за изпълнение на основните задачи са дейности, осигуряващи условия за 
ефективност на превантивните действия, за грижите на децата и контрол върху 
спазване на международно признатите стандарти за отглеждането и развитието им.  
 
 Предвид гореизложеното и на  основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 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.Приема Програма за закрила на детето за 2017 г. на Община Завет, както 

следва: 
 

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

Областния управител на област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
3.Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 

обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 
 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


