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                                                    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  21  от  18.08.2017  година 
 

ПО  ПЪРВА ТОЧКА 
       Учредяване право на прокарване през имот публична общинска собственост в с. 
Брестовене, общ. Завет. 
                                                                                             Докл.: А.Велиев – Кмет на Община        
        Общинският съвет гр.Завет с  15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 1(един), 
„Въздържали се”– 1(един), отсъстват  - 0(нула) от проведеното поименно гласуване, прие 
следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 228 
 

С решение №334 по Протокол №43 от 31.05.2007 г. на Общинския съвет гр. Завет е 
дадено съгласие за право на прокарване на колектор Ф200, с дължина 310.75 м., през имот № 
057001 в с. Брестовене, публична общинска собственост, за заустване на отпадъчни води от 
пречиствателна станция към млекопреработвателно предприятие, собственост на „Маклер 
Комерс“ ЕООД. На основание горецитираното решение е сключен Договор рег. 
№73/29.08.2007 г. за учредяване на вещно право на ползване за срок от 10 години. Срокът на 
договора изтича на 29.08.2017 г. 

В Общинска администрация гр. Завет е постъпила Молба с вх.№70-75-
19/29.06.2017год. от Иван Петров Йорданов  - управител на „МАКЛЕР КОМЕРС” ЕООД гр. 
София, ЕИК 125547473, за учредяване на право на прокарване през същият недвижим имот 
общинска собственост за още 10 години. Към заявлението е приложена теренно – 
ситуационна снимка. 

Със Заповед  № УД-02-09-321/27.07.2017  г. на Кмета на община Завет е назначена 
комисия съгласно чл. 210, ал. 1 от ЗУТ, която да определи пазарната цена за стойността на 
обезщетението, което следва да се заплати за правото на прокарване, учредявано в полза на 
„МАКЛЕР КОМЕРС” ЕООД.  

Изготвен е протокол от 03.08.2017 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ и въз основа на 
представена пазарна оценка от Милена Станчева – лицензиран оценител на недвижими 
имоти, комисията определи  стойността на обезщетението, което следва да се изплати за 
правото на прокарване да е в размер на 462,86 лв. 

 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 7, ал. 2 и чл. 34, ал. 6  от Закона 
за общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 193, ал. 6 и чл. 210, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ), Общинският  съвет  гр. Завет   
 

РЕШИ: 

 
1.Да се учреди право на прокарване на колектор Ф200, с дължина 310.75 м. и сервитут 

5 м., в полза на „Маклер Комерс“ ЕООД в поземлен имот публична общинска собственост с 
№ 057043 (АПОС №155/09.06.2016 г., образуван от имот № 057001) в землището на с. 
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Брестовене, общ. Завет, за срок от 1 /една/ година и цена на правото на прокарване в размер 
на 462,86 лв. (четиристотин шестдесет и два лева и 86 ст.). 

2. Възлага на Кмета на Община Завет да сключи договор за учредяване на възмездно 
право на прокарване през недвижим имот - публична общинска собственост. 

3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 

 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                           ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                               Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 21 от 18.08.2017  година 

 
ПО  ВТОРА 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 с  16 (шестнадесет) гласа  „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства от залата - 1(един) от проведеното поименно 
гласуване, прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 229  
 

Съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, след изтичане на  всяко 
тримесечие се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява 
от съответния колективен орган. На вниманието на Общинския ъсвет е предложен отчет за 
извършени 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 в страната, Общинският  съвет  гр. Завет   

РЕШИ: 
 

       1. Одобрява отчета за  извършените  разходи за командировки от Кмета на Община Завет 
и Председателя на Общинския съвет - Завет  за  второто  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 второто  тримесечие на  2017 г. 

 
Отчетен период Направени  разходи от  

Кмет  на Община 
 

Направени разходи от 
Председател на  Общинския  

съвет 
ІІ-ро тримесечие на 2017г. 810,49 лева 450,36 лева 
         

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
       Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

                              
   
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                              ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                                      
 

                                                              Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

Протокол  № 21 от 18.08.2017  година 
 

ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 
        Изготвяне на становище  относно проекта за бюджет  за 2018 година на 
„Асоциация по В и К” на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–
Дунав” ЕООД гр. Разград.  
                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
      Общинският съвет гр.Завет с с  16 (шестнадесет) гласа  „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства от залата - 1(един) от проведеното поименно 
гласуване, прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 230 
 

       В деловодството на Общинска  администрация  гр. Завет на 25.07.2017 година е 
постъпило писмо от Областния  управител на област Разград, в качеството му на 
Председател на „Асоциация по ВиК” на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване–Дунав” ЕООД  гр. Разград, в което  е  предложен за писмено обсъждане 
проекта за бюджет  на „Асоциация по В и К” на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване–Дунав” ЕООД гр. Разград  за 2018 година.  

 
      На основание  чл. 20, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите 
по водоснабдяване и канализация, членовете на Асоциацията по  ВиК предоставят своите  
писмени предложения  за промени по проекта не по-късно  от един месец след получаването 
му. 
      След изтичане на едномесечният  срок, членовете на Асоциацията по  ВиК, следва да 
приемат  решение за препоръчителния размер на  държавата в бюджета  за 2018 година, чрез 
свикване на Общо събрание по реда на чл. 10 и следващите от Правилника за организацията 
и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

На вниманието на членовете на „Асоциация по В и К” на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД гр. Разград е предотавен проект за бюджет 
на асоциацията за 2018 г. и  обяснителна записка към него. 

В така представените документи  е видно, че приходната част на бюджета на 
асоциацията за 2018 година възлиза на 27 100.43 лева, която се формира от  следниете 
източници: 

1. Финансиране на текущата дейност от  държавата  - средства осигурени от  бюджета 
на МРРБ, съгласно чл. 198в, ал. 13 предл. първо от Закона за водите (ЗВ) – 9 485.15 лева; 

2. Останалите средства се разпределят,  съобразно дяловото участие, между 
общините,  членове на асоциацията, като часта на община Завет, възлиза на 1 422.77 лева. 

Разходната част на бюджета на АВиК възлиза на 27 100,43 лева, като средстват се 
разходват  основно за заплати и възнаграждения на персонала, задължителни осигурителни 
вноски от работодателя и издръжка (канцеларски материали, консумативи – вода, ел. 
енергия, разходи за външни услуги, командировки, застраховка на ДМА. 
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Предвид  гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.15, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  във  връзка с чл. 20, ал. 6 от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,  Общинският  
съвет  гр. Завет   

РЕШИ: 
 

1. Одобрява проекта за бюджет на „Асоциация по В и К” на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД гр. Разград  за 2018 година, както следва: 

1.1. ПО ПРИХОДА -  27 100.43 лева; 
1.2. ПО РАЗХОДА  -  27 100.43 лева. 
 
2. Възлага на Кмета  на община  Завет да информира Председателя на  „Асоциация по 

В и К” на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД гр. Разград  
за становището на  Общинския съвет относно проекта  за бюджет на  АВиК  за 2018 г. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                     ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                           Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №21  от 18.08.2017  година 
 

          ПО  ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
         Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на 
техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект „Трасе 
на кабел 20 kV към обект „Складови помещения за инвентар към пчелин“  в ПИ №216004 
ЕКАТТЕ 30065 в местност „Голямата могила“ в землището на гр. Завет“. 
                                                                                              Докл.: А.Велиев–Кмет на Община     
                                                                                                                                                                                                 

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

РЕШЕНИЕ  № 231 
 

Общинският съвет гр. Завет със свое Решение № 179 по Протокол №16 от 29.02.2017 
г. във връзка със заявление с вх. №70-512-4/03.02.2017 г. от „Северагро“ ЕООД,  разреши 
изработването на Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементи на 
техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект: „Трасе на кабел 
20 kV към обект „Складови помещения за инвентар към пчелин“ в ПИ №216004 ЕКАТТЕ 
30065 в местност „Голямата могила“ в землището на гр. Завет“. 

Издадена е Заповед №ДС-045/31.05.2017 г. на Областния управител на Област Разград 
за учредяване на възмездно право на прокарване на отклонение от общите мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура. 

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), 
изработеният проект за подробен устройствен план – парцеларен план е съобщен на 
заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в "Държавен вестник". 

 Изработеният проект за подробен устройствен план - Парцеларен план за елементи на 
техническата инфраструктура извън границите на населените места за обект: „Трасе на кабел 
20 kV към обект „Складови помещения за инвентар към пчелин“ в ПИ №216004 ЕКАТТЕ 
30065 в местност „Голямата могила“ в землището на гр. Завет“ е приет от Общинския 
експертен съвет по устройство на територията – Завет с протоколно решение №5 по 
Протокол №3 от 13.07.2017 г.  

 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)  и чл. 129, ал. 1 от Закона 
за устройство на територията (ЗУТ),  Общинския съвет гр. Завет  

 
РЕШИ: 

 
1. Одобрява Подробен устройствен план - Парцеларен план за елементи на техническата 

инфраструктура извън границите на населените места за обект: „Трасе на кабел 20 kV към 



 

 
 

7 

обект „Складови помещения за инвентар към пчелин“ в ПИ №216004 ЕКАТТЕ 30065 в 
местност „Голямата могила“ в землището на гр. Завет“. 

2. Възлага на  Кмета на Община Завет да организира изпращането на настоящото 
решение за обнародване в „Държавен вестник“ в 7-дневен срок. 

3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.  
     На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник”, чрез Общинския съвет гр. Завет пред 
Административен съд-Разград. 

 
 

 

 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                        ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                                                                 Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  21  от  18.08.2017  година 
 

 ПО  ПЕТА  ТОЧКА 
         Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Завет.  

                                                                        Докл.: Е.Бахар – зам. 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  № 232 

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

на територията на Община Завет е приета с Решение №132 по протокол № 18 от 26.01.2009 г. 
Същата е изменена досега няколко пъти. Приета е на основание чл.9 от ЗМДТ, и  урежда 
отношенията свързани с определянето и администрирането на местните такси и цените на 
услугите, предоставени на физически и юридически лица, реда и срока на тяхното събиране 
на територията на Община Завет. 

Към самата наредба има приложения, в които са описани услугите, които общината 
предлага, срокът за изпълнението им, както и таксата и/или цената, която гражданите следва 
да заплатят. Посочените услуги, в приложенията са определени в зависимост от действащите 
към момента на приемане на наредбата закони, като вследствие на изменението на 
последните, е необходимо да се изменят и предлаганите услуги от община Завет.  

В Приложение № 4 към чл. 36 „Такси за административни услуги”, (изм. с Решение № 
313  по Протокол №44 от 09.04.2015г., са изброени административните услуги, извършвани 
от община Завет. В  „Раздел II. Административни услуги. Нотариална дейност.”, от същото 
приложение, са посочени нотариалните услуги, които се извършват към настоящия момент 
от община Завет. В раздела не е предвидено предоставяне на услугата „удостоверяване на 
подписа и съдържанието на пълномощно” по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, 
която е посочена като нотариални функции на лица, които са органи на местната 
администрация. 
 Новата  услуга трябва да се предоставя в изпълнение на чл.83, ал. 1 от  Закона за 
нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД) и  може да се добави в „Раздел II. 
Административни услуги. Нотариална дейност.” към Приложение № 4 към чл. 36 „Такси за 
административни услуги”, като т. 3  „Нотариално удостоверяване на подписа и 
съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите”; 

т.3.1 - за първата страница 10 лв.; 
т.3.2 - за всяка следваща страница 2 лв.; 
Услугата може да се извърши в рамките на 2 часа, като размера на таксата е 

съобразена с ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната 
дейност и може да се предостави въз основа на: 
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Чл. 83. (1) от Закона за нотариусите и нотариалната дейност(ЗННД), когато в 
населеното място няма нотариус или районен съд, кметът на населеното място, което не е 
общински център, а ако е общински център - кметът, заместник-кметът, секретарят на 
общината, както и кметският наместник удостоверяват подписите на частни документи, 
които са едностранни актове и не подлежат на вписване, подписа и съдържанието на 
пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, както и верността на преписи 
и извлечения от документи и книжа. 
 Чл. 37 от Закона за задълженията и договорите, упълномощаването за сключване на 
договори, за които законът изисква особена форма, трябва да бъде дадено в същата форма; 
но ако договорът трябва да бъде сключен в нотариална форма, упълномощаването може да 
бъде направено и писмено с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, 
извършени едновременно. 

чл. 4 от ТАРИФА за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната 
дейност (ТНТЗННД) за удостоверяване съдържанието на частни документи без определен 
материален интерес - върху първия екземпляр,  се събира такса както следва:  - за първата 
страница 10 лв.;  - за всяка следваща страница 2 лв., а останалите екземпляри се таксуват 
като преписи. 
           Съгласно чл. 20 от ЗМДТ,  данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се 
определя от служител на общинската администрация по норми съгласно Приложение № 2 в 
зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и 
се съобщава на данъчно задължените лица. 
           Прието е изменение в  чл. 3, ал. 1 от Приложение № 2 към чл. 20 от ЗМДТ, в сила от 
01.01.2017г., съгласно което, данъчната оценка се определя от служителите на общинската 
администрация по местонахождение на имота в 5-дневен срок от подаване на искане по 
образец.  

Промяната в посочения член от Приложение № 2 към  чл. 20 от ЗМДТ, налага да се 
променят сроковете за издаване на данъчни оценки, предвидени в точките 10, 11, 12 и 13 от 
„Раздел V. Административни услуги - Местни данъци и такси”  в Приложение № 4  „Такси за 
административни услуги”  към Наредба 9, тъй като в цитираните точки, които визират  
услугите по издаване на данъчни оценки,  е предвидено те да се издават в 7 дневен срок - при 
обикновена услуга, тридневен срок - при бърза услуга и 8 часа - при експресна услуга. 7 
дневният срок при обикновената услуга е бил в унисон със законовото изискване, преди 
посоченото изменение, но към настоящия момент не отговаря на законовото изискване за 
издаване на данъчни оценки в 5 дневен срок от подаване на искане по образец.  

Изменен е и чл. 24а, ал. 3 от Закона за автомобилните превози, като измененията са в 
сила  01.04.2016 г, и съгласно тях разрешението се издава за срока, посочен от превозвача в 
заявлението по ал. 2, но не по-късно от края на календарната година, за която се иска 
разрешението. 

Тази промяна налага да се промени срокът, който е посочен при издаване на 
разрешение за таксиметров превоз на пътници описан „Раздел III. Административни услуги  
„Транспорт”  на  Приложение № 5 към чл. 46, „Услуги и цени на услуги, и права 
предоставяни от община Завет”:  
 

Съобразявайки се с промените, въведени с чл. 24а, ал. 3 от Закона за автомобилните 
превози, предлагаме  точка 1 от  „Раздел III. Административни услуги  „Транспорт” на  
Приложение № 5 към чл. 46,  „Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от община 
Завет”, да  придобие следния вид: 

т.1. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници: . 
Срок за издаване – в 14-дневен срок от получаването на заявлението.   
Цена 2 лв.  за всеки заявен месец; 
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Отменя т.1.1 и т.1.2. 
т.2 Издаване на комплект от 2 броя стикери към разрешение за таксиметров превоз на 

пътници: обикновена услуга 14 дни - цена 20,00 лв.  
точките 2.1 и 2.2 трябва да бъдат отменени. 
В Приложение № 5 към чл. 46 Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от 

община Завет (изм. с Решение № 313 по Протокол №44 от 09.04.2015г. изм. с Решение № 
77/18.04.2016г) са изброени административните услуги, извършвани от община Завет. В 
раздел Х. Административно-технически услуги - устройство на територията, кадастър, 
контрол на строителството (изм. с Решение № 77/18.04.2016г.) от същото приложение са 
посочените услуги, които се извършват към настоящия момент от община Завет, като не е 
предвидено предоставяне на услугата „Одобряване на подробни устройствени планове /ПУП/ 
и техните изменения“ по чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от Закона устройство на територията. 

Услугата може да се добави в Раздел Х. Административно-технически услуги - 
устройство на територията, кадастър, контрол на строителството на Приложение №5 към чл. 
46 - Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от община Завет, като т. 38 „Одобряване 
на подробни устройствени планове /ПУП/ и техните изменения“ по чл. 129, ал. 1 и ал. 2 от 
Закона устройство на територията; 
  - Срок за изпълнение на услугата: След приключване на обявяванията по чл.128 от 
ЗУТ, проекта за нов ПУП се одобрява в едномесечен срок, а проекта за изменение на ПУП в 
14-дневен срок след приемането им от експертния съвет по устройство на 
територията/ЕСУТ/ 
  - такса – 30 лв. 
 При обявяване и процедиране на ПУП в Държавен вестник възложителите заплащат 
допълнително и таксите за публикуване на съобщенията и решенията по тарифата на 
Държавен вестник. 
 След обстоен анализ на услугите, предоставяни  от община Завет, описани в раздел Х. 
Административно-технически услуги - устройство на територията, кадастър, контрол на 
строителството на Приложение № 5 към чл. 46 - Услуги и цени на услуги, и права 
предоставяни от община Завет, се  налага прецизиране на някои срокове по услугите, които 
предоставяме на  вниманието на Общинския съвет.  
            В края на 2016 година Министерският съвет на РБ прие Постановление № 355 за 
одобряване на Тарифа за таксите, които се събират  по Закона  за туризма. Това налага 
синхронизиране на таксите в Раздел ІІ. „Административни услуги „Търговия, туризъм”  на 
Приложение № 5 към чл. 46 – „Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от община 
Завет“ на Наредба № 9 с така  приетите такси. 
            Размерът на всички  посочени такси и цени на услугите са съобразени с изискванията 
на Закона за местните данъци и такси. 
 Постъпили са два протеста от Окръжна прокуратура  гр. Разград, срещу отделни 
разпоредби от Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Завет на Общински съвет гр. Завет. 
 С първия протест вх. № 1020/17 от 23.05.2017 г. са протестирани разпоредбите на  
чл.16, ал. 3, чл.51, ал. 1, ал.2 и чл. 52 от Наредба № 9, като е поискана обявяването им за 
нищожни.  
 Мотивите за обявяването им за нищожни са подробно описани в самия протест,  с 
оглед на това, че  те са основателни, е необходимо да ги приемем изцяло и да отменим 
посочените разпоредби.  
 С втория протест вх. № 364/17  от 25.05.2017 г. са протестирани разпоредбите на 
чл.23, ал. 1, т.4, чл. 40, чл. 41, ал.3, т. 6 и т. 7, чл.51, ал. 1, ал.2 и чл. 52 от Наредба № 9, като е 
поискана обявяването им за нищожни.  



 

 
 

11

 Мотивите за обявяването им за нищожни са подробно описани в самия протест. С  
оглед на това, че за  част от тях, мотивите са основателни, е необходимо отменим и част от 
атакуваните разпоредби на наредбата. 

Гореизложените съображения са причините и целите, които налагат приемането на 
изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Завет, като не се изискват  финансови и 
други средства, необходими за прилагането на новата правна уредба, като очакваните 
резултати са свързани със законосъобразното изпълнение на предлаганите от община Завет 
административни услуги.  

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 
Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. 

Проектът за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет, 
предвид изискванията на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове ( ЗНА)  e  
публикуван на интернет страницата на община Завет  на 05.06.2017 г. Към  настоящия 
момент предложения и допълнения по него не са постъпили. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 75, ал.4 от АПК, 
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, 
приета с приета с Решение №132 по протокол № 18 от 26.01.2009 г., както следва: 

Наредба 

за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Завет 

Настоящата Наредба е приета на основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ 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, .,изм.и доп. с Решение №77  по Протокол № 07 от 18.04.2016 г., 
изм. с  Решение №35/19.09.2016 г. на Административен съд Разград 

 

§1.  Отменя чл.16,  ал. 3; 
§2.  Отменя чл.23, ал. 1, т.4; 
§3.  Отменя чл. 40; 
§4.  Отменя чл.51, ал. 1 и ал.2; 
§5.  Отменя  чл. 52.  
§6. В Приложение № 4  „Такси за административни услуги към чл. 36“  прави следните 

изменения: 
1. Създава нова т. 3 с подточки 3.1 и 3.2  в  раздел II. Административни услуги Нотариална 

дейност, както следва: 
 

№ по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА 
УСЛУГА 

БЪРЗА УСЛУГА 
ЕКСПРЕСНА 

УСЛУГА    
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срок 
цена в 
лева 

срок 
цена в 
лева 

срок 
цена в 
лева 

II. Административни услуги Нотариална дейност 
 

       

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

Нотариално удостоверяване на 
подписа и съдържанието на 
пълномощно по чл. 37 от Закона за 
задълженията и договорите 

       

3.1. за първа страница 2 часа 10,00       

3.2. за всяка следваща страница 2 часа 2,00       

 
 

2. В раздел V. „Административни услуги - Местни данъци и такси“ променя сроковете за 
изпълнение на обикновената услуга по точките 10, 11, 12 и 13, както следва:  

 

№ 
по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА 
УСЛУГА 

БЪРЗА 
УСЛУГА 

ЕКСПРЕСНА 
УСЛУГА    

срок 
цена в 
лева 

срок 

цена 
в 

лева 

срок  
цена в 
лева 

V. Административни услуги - Местни данъци и такси 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10 
Издаване на удостоверение за данъчна 
оценка на недвижим имот  и незавършено 
строителство 

5 дни 5,00 3 дни 10,00 8 часа 15,00 

11 Издаване на  копие от подадена данъчна 
декларация 

5 дни 5,00 3 дни 10,00     

12 
Издаване на удостоверение за данъчна 
оценка на право на строеж 

5 дни 5,00 3 дни 10,00 8 часа 15,00 

13 
Издаване на удостоверение за данъчна 
оценка на право на ползване 

5 дни 5,00 3 дни 10,00 8 часа 15,00 

 

§7. В Приложение № 5 към чл. 46 – „Услуги и цени на услуги, и права предоставяни 
от община Завет“  прави следните изменения: 

 

 І. В Раздел II.  „Административни услуги „Търговия, туризъм”  променя цените 
на услугите по т. 3.1, т. 3.3, т. 3.4, т. 3.5, т. 4.1.2, т. 4.1.3, т. 4.1.4  и по т. 4.2.1, т.4.2.2, т.4.2.4, 
т.4.2.5, както следва: 
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Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от община Завет 

№ по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА 
УСЛУГА 

БЪРЗА 
УСЛУГА 

ЕКСПРЕСНА 
УСЛУГА    

срок 
цена в 
лева 

срок 

цена 
в 

лева 

срок цена в лева 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

II. Административни услуги 
"Търговия, туризъм” 

            

3 
Категоризация на заведения за 
хранене и развлечения: 

2 
месеца 

          

3.1. до 20 места за сядане  150,00         

3.2. Няма промяна          

3.3. 51-150 места за сядане   800,00         

3.4. 151-300 места за сядане  1500,00         

3.5. над 300 места за сядане  2000,00         

4 
Категоризация  на средства за 
подслон и места за настаняване: 

            

4.1. 
Категоризиране на средства за подслон 
– хотели и мотели: 

2 
месеца 

          

4.1.1. Няма промяна          

4.1.2. от 31-150 стаи  1200,00         

4.1.3. от 151-300 стаи 1900,00         

4.1.4. от 301-500 стаи 2800,00         

4.1.5. Няма промяна          

4.2. 

Категоризиране на места за настаняване 
- пансиони, почивни станции, семейни 
хотели, самостоятелни стаи, къщи, 
бунгала, къмпинги: 

2 
месеца 

          

4.2.1. до 20 стаи 200,00         

4.2.2. от 21-40 стаи  400,00         

4.2.3. Няма промяна          

4.2.4. от 61-100 стаи 2000,00         

4.2.5. над 100 стаи  4000,00         
4.2.6. Няма промяна         

 
 

ІІ.  В Раздел III  „Административни услуги  „Транспорт”: 

 1. По на т. 1 изменя срока за издаване на разрешението на 14 дни  и променя  цената на 
услугата на  12 лева;  
             2. Отменя т.1.1 и т.1.2. 
             3. По т. 2 изменя  срока за изпълнение на услугата на 14 дни и цената на услугата на 10.00 
лева 
             4. Отменя т.2.1 и 2.2. 
 

ІІІ. В раздел VI. Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне  
създава нова т. 4, както следва: 

„т.4. Издаване на многоезично извлечение от акт  за гражданско състояние” – такса 5 лв. 
ІV. В раздел VІІІ.  Други услуги предоставяни от община Завет, прави следните 

промени: 
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1. Допълва текста на т. 1.1 с думите „или в извън работно време за администрацията”. 
2. Създава нова т. 1.4: 

т.1.4.  изнесен ритуал – такса 70 лева. 
V. В Раздел Х. Административно-технически услуги - устройство на територията, 

кадастър, контрол на строителството,  прави следните изменения: 
 1.  В т. 1 „Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот”  въвежда извършване 

на експресна услуга  за  срок от 8 часа и цена 15.00 лева. 
 2.   В т. 3  „Издаване разрешение за изработване на Подробни  устройствени  планове” изменя 

срока на услугата на 30 дни - с решение на Общински съвет  и на 14 дни- със заповед на кмета. 
       3.     В т. 5  „Допускане изработването на проекти за изменение на подробни  устройствени  

планове”изменя срока на услугата   на 14 дни. 

 4.    Създава нова т. 38, както следва:  
 
 

№ по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА УСЛУГА БЪРЗА УСЛУГА 
ЕКСПРЕСНА 

УСЛУГА    

срок 
цена в 
лева 

срок 
цена в 
лева 

срок 
цена в 
лева 

Х. Административно-технически услуги - устройство на територията, кадастър, контрол на строителството  

       

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
Удостоверения за идентичност на 
урегулиран поземлен имот 7 дни 5,00 3 дни 10,00 8 часа 15,00 

3. 
Издаване разрешение за изработване 
на Подробни устройствени планове 
 

С решение на 
Общински съвет – 30 
дни; 
Със заповед на 
кмета – 14 дни  

 

15,00     

5. 
Допускане изработването на проекти 
за изменение на подробни  
устройствени  планове 

14 дни 15,00     

38. 
Одобряване на подробни 
устройствени планове /ПУП/ и 
техните изменения“ 

След приключване на 
обявяванията по чл.128 
от ЗУТ, проекта за нов 

ПУП се одобрява в 
едномесечен срок, а 

проекта за изменение 
на ПУП в 14-дневен 

срок след приемането 
им от експертния 

съвет по устройство 
на територията 

/ЕСУТ/ 
 

30,00      

 
      Забележка: При обявяване и процедиране на ПУП в Държавен вестник възложителите заплащат допълнително и таксите за 
публикуване на съобщенията и решенията по тарифата на Държавен вестник. 
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2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
  Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                     ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                              Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №21 от 18.08.2017  година 
 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 
        Приемане  на  Правилник за изменение и допълнение на правилника за 
организацията   и дейността на общинския съвет Завет, неговите комисии и 
взаимодействието  му  с  общинската администрация.                                                                                      
                                                                                       Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС 
       Общинският съвет гр.Завет със 17(седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват  - 0(нула), прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 233 

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

         Предвид гореизложеното, предлагам на Вашето внимание Правилник за изменение и  
допълнение  на    правилник  за организацията и дейността на Общинския съвет гр. Завет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  за мандат 2015-2019 
година. 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал. З, чл.34, ал.4 от Закона за местното  самоуправление и 
местна администрация /ЗМСМА/; чл.8 от Закона за нормативните актове; § 2 от Преходните 
и заключителни разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Общинския  
съвет гр. Завет, неговите комисии  и взаимодействието  му с общинската  администрация. 
 
МОТИВИ:  
1. Причини, налагащи изменението и допълнението на Правилника за организацията и 
дейността на Общинския  съвет гр. Завет, неговите комисии  и взаимодействието му с 
общинската  администрация,  приет с Решение №09 по Протокол №02/30.11.2015 година, 
изм. и доп. с Решение №95  по Протокол№09 от 13.06.2016 г. на Общинския съвет Завет са 
следните: 

Разпоредбата на чл. 19, ал. 1, т. 8  на Глава четвърта „Общински съветник”   на  
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, гласи: Общинските съветници могат да 
бъдат командировани в страната и чужбина, с тяхно съгласие, във връзка с изпълнението 
на техните функции, от председателя на Общинския съвет  Завет, като разходите  се 
поемат от  общинския бюджет. 
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Съгласно чл.6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в 
чужбина, приета с ПМС №115 от 03.06.2004 г. „Заповедите  за командировки или 
специализации в чужбина на ръководителите на ведомства и предприятия се издават , както 
следва:  

т.2. за кметовете на общини, кметовете на райони и кметовете на кметства – от 
председателя на общинския съвет; за председателите  и заместник-председателите на  
общинските съвети, за общинските съветници и за кметските наместници – от кмета на 
общината; 

В тази връзка  разпоредбата на  чл. 19, ал. 1, т. 8 на  Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет  гр. Завет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация  е в противоречие с   Наредбата за  служебните командировки и 
специализации в чужбина, приета с ПМС №115 от 03.06.2004 г. 

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

Общинския съвет гр. Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация  в съответствие с изискванията на  нормативната уредба 
. 3,Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 

Предложеният проект за  изменение и допълнение не изисква финансови  средства. 
4. Очаквани резултати от приеманите изменения: 
Съответствие на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет гр. 

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

На основание чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове е публикуван проект за 
изменение и допълнение  на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 
Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на интернет 
страницата на Община Завет на 13.07.2017 година. Към настоящия момент, предложения по 
него не са постъпили. 

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

РЕШИ: 
      
          1. Приема  Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията   и 
дейността на общинския съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието  му  с  
общинската администрация, както следва: 
 

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

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

Протокол№ 09 от 13.06.2016 г. на Общинския съвет гр. Завет) 
 

§1. В чл.19 ал. 1 прави следните изменения: 
       1. В т. 8   премахва думите „и чужбина”; 
       2. Създава нова т.9, както следва: 
  „т. 9. Общинските съветници могат да бъдат командировани в чужбина, с тяхно 

съгласие, във връзка с изпълнението на техните функции, от Кмета на Община  Завет, като 
разходите  се поемат от  общинския бюджет.” 
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2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

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

 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                          ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      
                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  № 21 от  18.08.2017  година 
 
 

ПО СЕДМА  ТОЧКА 
       Утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Завет за учебната 
2017/2018 година.                                                                                

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

РЕШЕНИЕ  № 234 
 

         С  Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на 
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и 
обслужващите звена, издадена от Министъра на образованието и науката се уреждат 
условията и редът за определяне на броя на групите и паралелките, броя на учениците в 
паралелките на училищата, децата в групите на детските градини, учениците в 
полуинтернатните групи и в общежитията, децата и учениците в логопедичните кабинети, 
кабинетите за зрително подпомагане и кабинетите за рехабилитация на слуха и говора. 
         По предложения на директорите на училища, придружени със становища на Началника 
на РУО-Разград,  Общинска администрация е изготвила справка (Приложение № 1) за броя 
на маломерните и слети паралелки и броя на учениците в тях за учебната 2017/2018 година в 
училищата на територията на община Завет. 
Съгласно чл. 11, ал. 3 и ал. 5 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г, за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 
градини и обслужващите звена изключения от минималния брой на ученици в паралелките 
се допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства 
за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за 
съответната дейност. 
Финансови и други средства: Размерът на допълнителните средства се определя, като 
разликата между норматива за минимален брой съгласно приложението (I-IV - 16 ученика; 
V-ХII - 18 ученика) и действителния брой на учениците в паралелка се умножи по 
съответния единен разходен стандарт.  
       Задължение на първостепенния разпоредител е да дофинансира общообразователните 
училища, в които общият брой на учениците в паралелките е до 80 ученика. За училищата по 
чл. 11, ал. 4, съгласно който общият брой на учениците в съответните паралелки надвишава 
80, съгласно чл. 11 ал. 3, т. 2 и 3 и чл. 5 ал. 2 и 3, допълнителни средства извън определените 
по ЕРС се осигуряват по преценка на финансиращия орган, ако това е необходимо. 
 
Цели: Осигуряването на равен достъп на всички до образователните услуги в система на 
народната просвета е най- приоритетната цел на общинската администрация. 
Очаквани резултати:  Като се утвърдят предложените маломерни и слети паралелки в 
училищата на учениците от малките населени места, ще се осигури възможността да 
посещават местните училища, което ще гарантира безопасността им, спокойствието на 
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родителите им.  
 Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, 
ал. 1, ал. 2 и ал. 7 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и 
групите и броя на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и 
обслужващите звена (изм. и доп. в ДВ, бр. 17/28.02.2012 г.), чл. 124, ал.2 от Закона за 
публичните финанси, Общинският  съвет  гр. Завет   

 

                                                         РЕШИ: 

         1. Утвърждава маломерни и слети паралелки в училищата в община Завет, 
съгласно Приложение № 1, както слева: 
 

                                                                                                                        Приложение №1 

ОУ „Васил Левски” с. Сушево 

- слята паралелка 1/3 клас от  9 ученици  - за дофинансиране 7 ученика 
- слята паралелка 2/4 клас от 7 ученици  - за дофинансиране 9 ученика 
- слята паралелка 5/6 клас от 12 ученици  - за дофинансиране 6 ученика 
- слята паралелка 7 клас от 8 ученици  - за дофинансиране 10 ученика 
 
Общо за дофинансиране: 34 ученика от слети паралелки 
Общо ученици -36 бр. 

ОУ „Хр.Ботев“. с.Брестовене 
- маломерна паралелка 5а клас от 17 ученика - за дофинансиране 1 ученик  
- маломерна паралелка 7а клас от 16 ученика - за дофинансиране 2 ученик  
 
Общо за дофинансиране: 3 ученика: от маломерни паралелки 
Общо ученици -168 бр. 

ОУ „Хр.Ботев“. с.Острово 

- маломерна паралелка 1 клас от 13 ученика - за дофинансиране - 3 ученика  
- маломерна паралелка 2 клас от 13 ученика - за дофинансиране - 3 ученика  
- слята паралелка 3/4 клас от 18 ученика - за дофинансиране - 0 ученика  
- маломерна паралелка 5 клас от 10 ученика - за дофинансиране - 8 ученика  
- маломерна паралелка 6 клас от 12 ученика - за дофинансиране - 6 ученика  
- маломерна паралелка 7 клас от 10 ученици  - за дофинансиране 8 ученика 
 
Общо за дофинансиране: 28 ученика от маломерна паралелка 
Общо ученици -76 бр. 

ОУ „Хр.Ботев“. с.Веселец 
- слята паралелка 1/3клас от 9 ученици  - за дофинансиране 7 ученика 
- слята паралелка 2/4 клас от 12 ученици  - за дофинансиране 4 ученика 
- маломерна паралелка 5/7 клас от 11 ученика - за дофинансиране – 7 ученика  
- маломерна паралелка 6 клас от 9 ученици  - за дофинансиране 9 ученика 
 
Общо за дофинансиране:  9 ученика от маломерна паралелка 

       Общо за дофинансиране: 18 ученика от слети  паралелки 
Общо ученици -43 бр 
 

ПГЗ „К.А.Тимирязев“. гр.Завет 
- слята паралелка 9  клас от 26 ученици  - за дофинансиране 0 ученика 
- слята паралелка 10  клас от 28 ученици  - за дофинансиране 0 ученика 
- слята паралелка 11  клас от 28 ученика - за дофинансиране - 4 ученика  
- маломерна паралелка 12а  клас от 13 ученика - за дофинансиране - 5 ученика 
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- маломерна паралелка 12б  клас от 14 ученика - за дофинансиране - 4 ученика 
 
Общо за дофинансиране: 9 ученика от маломерна паралелка 

       Общо за дофинансиране: 0 ученика от слети паралелки 
Общо ученици -127 бр 

СУ „Св.Св.Кирил и методий“. гр.Завет 
- маломерна паралелка 2б клас от 15 ученика - за дофинансиране - 1 ученика  
- маломерна паралелка 7а  клас от 17  ученика - за дофинансиране - 1 ученика  
 
Общо за дофинансиране: 0 ученика от маломерна паралелка 
Общо ученици -315 бр. 
 

ДГ“Славейче“ с. Прелез 
- маломерна група от 7 деца /при минимум 12 деца/ 
- Общо за дофинансиране: 5 деца от маломерна група 
- Общо деца -7 бр. 
 

ДГ“Осми Март“ с.Сушево 
- маломерна група от 10 деца /при минимум 12 деца/ 
- Общо за дофинансиране: 2 деца от маломерна група 
- Общо деца -10 бр. 

 
        2. За маломерните и слети паралелки в училищата в гр. Завет и населените места в 
общината, в които общият брой на учениците надвишава 80, дофинансиране е за сметка на 
бюджета на съответното учебно заведение. 
        3. Дофинансира маломерните и слети паралелки от населените места в община Завет, 
отговарящи на условията по  чл. 11 ал. 3, т. 2 и 3 и чл. 5, ал. 2 и 3 от Наредба № 7 от 29 
декември 2000 г., а именно: ОУ„Васил Левски“- с.Сушево (34 ученика за дофинансиране), 
ОУ”Хр.Ботев”-с.Веселец (27 ученика за дофинансиране), ОУ”Хр.Ботев”-с.Острово (28 
ученика за дофинансиране), ДГ“Славейче“ с.Прелез (5 деца за дофинансиране), ДГ“Осми 
Март“ с.Сушево (2 деца за дофинансиране), в които общия брой на учениците в паралелките 
е до 80 ученика 
         4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и  Областния 
управител на област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
         Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №21 от  18.08.2017  година 
 
 

ПО ОСМА  ТОЧКА 
        Предложение за включване на СУ «Св.св. Кирил и Методий» гр. Завет, обл. Разград, 
ул. «Кирил и Методий» № 34 в списъка на средищните училища за   учебната 2017/2018 
година. 
                                                                                      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  № 235 

 
За средищно училище по смисъла на чл.53, ал.2 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, чл.2 от ПМС 128 от 29.06.2017г. на Министерски съвет за 
определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, 
се определя държавно или общинско училище по чл.38, ал.1,2,4 и 5  от Закона за 
предучилищното и училищното образование -  начално, основно, обединено или средно 
училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от 
други  населените места, в които няма  училище и за които това е училището, осъществяващо 
обучение в съответния клас и намиращо се на най- малко разстояние, измерено по 
асфалтирана пътна мрежа. 

На средищното училище се предоставят допълнително средства от централния 
бюджет за осигуряване обучението на пътуващите ученици, средства за транспортни разходи 
за деца и ученици, средства за целодневна организация на учебния ден и за столово хранене. 

През 2008 година ОУ“Св.св.Кирил и Методи“ с.Прелез бе закрито и учениците от ОУ 
с.Прелез бяха насочени към приемащото учебно заведение СУ”Св.св. Кирил и Методий” 
гр.Завет. 

През учебната 2016/2017 година към 01.08.2017 г. по информационната 
система”АдминМ” на МОН в СУ”Св.св. Кирил и Методий” гр.Завет се обучават ученици от 
с.Прелез, както следва:  

 
 

Класове 
 

от с. Прелез 
I 8 
II 4 
III 4 
IV 1 
V 13 
VI 3 
VII 9 
VIII 4 

ОБЩО 46 
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Разстоянието, което ще трябва да пропътуват в едната посока учениците от с. Прелез 

ще бъде съответно: 
 

 
№ по 
ред 

Маршрут Брой ученици Разстояние в една посока 
/км/ 

1. с.Прелез – гр.Завет 46 7 
  

 
Във връзка с гореизложеното и на основание  чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА чл.53, ал. 2 

и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование  и чл. 2,  чл.3, ал.1 от 
Постановление № 128 от 29.06.2017 г. на Министерски съвет за определяне на критерии за 
включване в Списъка на средищните детски градини и училища (Обн.-ДВ, бр. 53 от 
04.07.2017 г.), Общинският съвет гр. Завет  

 
РЕШИ: 

 
1.  Предлага на Министъра на образованието и науката да се актуализира Списъка на  

средищните детски градини и  училища на територията на Община ЗАВЕТ за 2017/2018 
учебна година, като в него да бъде включено СУ”Св.св. Кирил и Методий” гр.Завет, 
обл.Разград ул.,,Кирил и Методий" №34. 

2.  Възлага на Кмета на община Завет да внесе в Министерство на образованието и 
науката мотивирано предложение и решението на Общинския съвет за актуализиране на 
Списъка на средищни детски градини и училища  за община Завет за 2017/ 2018 учебна 
година. 
 3.  Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр. Завет  и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК.        
                                                
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

24

 
                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                             Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  № 21  от  18.08.2017  година 
 

ПО ДЕВЕТА  ТОЧКА 
       Определяне на средна месечна посещаемост в детските градини на територията на 
община Завет за   учебната 2017/2018 година. 

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

 
                                                           РЕШЕНИЕ  № 236 

      
Съгласно разпоредбите на  чл. 2, ал.  6  от Наредба № 7 /29.12.2000г. за определяне 

броя на паралелките и групите и броя на учениците, и на децата в паралелките   и в групите 
на училищата, ДГ, и обслужващите звена / изм. ДВ. бр.17 от 28 февруари 2012г./на МОН, 
Общинският съвет е органът, който определя месечната посещаемост в детските заведения 
на територията на общината. 

Финансови и други средства: 
Приемането на горепосоченото Решение няма да е свързано с изразходване на 

допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с допълнителни човешки 
ресурси. 

Очаквани резултати:  
След приемане на Решението за „Определяне на средна месечна посещаемост в 

Детски градини на територията на община Завет за учебната 2016-2017 година.” ще настъпи 
синхронизиране на дейността на Детските градини с Наредба № 7 /29.12.2000г. за определяне 
броя на паралелките и групите и броя на учениците, и на децата в паралелките   и в групите 
на училищата, ДГ, и обслужващите звена / изм. ДВ. бр.17 от 28 февруари 2012г./на МОН. 
             Предвид гореизложеното и на основание  чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 
от ЗМСМА и на основание чл. чл. 2, ал.6  от Наредба № 7 /29.12.2000г. за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на учениците, и на децата в паралелките   и в групите на 
училищата, ДГ, и обслужващите звена / изм. ДВ. бр.17 от 28 февруари 2012г./на МОН, 
Общинският  съвет  гр. Завет   

РЕШИ: 

           1. Определя средна месечна посещаемост както следва: 
         1.1. За целодневни детски градини с до две групи – 12 деца за учебната 2017/2018г. 
         1.2. За целодневни детски градини с повече от две групи – 14 деца за учебната 
2017/2018г. 

              
           2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр. Завет  и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

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

 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                         ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                                Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №21  от  18.08.2017  година 
 

ПО ДЕСЕТА  ТОЧКА 
    Учредяване на право на ползване на имоти публична общинска собственост за 

нуждите на Народните Читалища действащи 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) от проведеното поименно  гласуване, прие 
следното 

РЕШЕНИЕ  № 237 
 

  На  територията на  община Завет фунционират общо 7 Читалища: 
   -  НЧ “САМОРАЗВИТИЕ - 1902” гр. Завет, НЧ “ПРОСВЕТА - 1919” с. Брестовене, 

НЧ “ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1927” с. Острово, НЧ “ХРИСТО БОТЕВ - 1913” с. Прелез, НЧ 
“ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ - 1925” с. Веселец, НЧ “РАЗВИТИЕ - 1927” с. Сушево и 
НЧ “СЪЗНАНИЕ - 1928” с. Иван Шишманово.  

    Всички те стопанисват имоти – общинска собственост, които са им предоставени с 
Решение №  71 от  Протокол № 12/28.04.2000 г. на Общинския съвет гр. Завет. 

   Читалищните имоти, в едно с построените в тях сгради, са публична общинска 
собственост.  
        Съгласно §4 (1) от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за народните 
читалища правото на ползване върху сградите и другите недвижими имоти, предоставени на 
читалищата се отстъпва безвъзмездно за читалищни нужди, съгласно алинея 2 от същия 
Параграф правото на ползване се погасява с прекратяването на читалището. 
        Съгласно Закона за общинска собственост, учредяването на ограничени вещни права 
върху обекти - публична общинска собственост, се извършва при условия и по ред, 
определени в закон (чл.34, ал. 6 от ЗОС). 

    Предвид гореизложеното, с цел изпълнение разпоредбите на Закона за народните 
читалища, създаване на условия за по-добро стопанисване на читалищните сгради и  на 
основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.34, ал.6, чл. 9, ал.1 и ал.4,  чл. 17, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 67 
от Наредба № 2 на ОбС – гр. Завет, във връзка с §4, ал. 1 и ал. 2 от Преходните и 
заключителни разпоредби на Закона за народните читалища, Общинският съвет гр. Завет  

 
                                                                     РЕШИ: 

 

1. Отменя Решение №  71 от Протокол № 12/28.04.2000 г. на Общински съвет гр. 
Завет. 

2. Предоставя безвъзмездно право на ползване на НЧ “САМОРАЗВИТИЕ - 1902” гр. 
Завет върху имот, представляващ двуетажна масивна сграда „Читалище“ със застроена площ 
600 кв.м. с административен адрес гр. Завет ул. „Лудогорие“ № 19-19А, съгласно АПОС № 
157/16.09.2016 г. със срок до прекратяването на читалището. 

3. Предоставя безвъзмездно право на ползване на НЧ “ПРОСВЕТА - 1919” с. 
Брестовене върху имот, представляващ двуетажна масивна сграда „Читалище“ със застроена 
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площ 929 кв.м. с административен адрес с. Брестовене ул. „Демокрация“ № 2, съгласно 
АПОС № 251/31.07.2017 г. със срок до прекратяването на читалището. 

4. Предоставя безвъзмездно право на ползване на НЧ “ОТЕЦ ПАИСИЙ - 1927” с. 
Острово  върху част от имот, представляващ първи етаж от двуетажна масивна сграда 
„Читалище“ със застроена площ 569,45 кв.м. с административен адрес с. Острово ул. 
„Хемус“ № 45, съгласно АПОС № 89/16.11.2012 г. със срок до прекратяването на 
читалището. 

5. Предоставя безвъзмездно право на ползване на НЧ “ХРИСТО БОТЕВ - 1913” с. 
Прелез  върху имот, представляващ двуетажна масивна сграда „Читалище“ със застроена 
площ 320 кв.м. с административен адрес с. Прелез ул. „Лудогорие“ № 45, съгласно АПОС № 
38/06.11.1997 г. със срок до прекратяването на читалището. 

6. Предоставя безвъзмездно право на ползване на НЧ “ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ - 
1925” с. Веселец  върху имот, представляващ едноетажна масивна сграда „Читалище“ със 
застроена площ 552 кв.м. с административен адрес с. Веселец ул. „Пейо Яворов“ № 1, 
съгласно АПОС № 746/23.07.2004 г. със срок до прекратяването на читалището. 

7. Предоставя безвъзмездно право на ползване на НЧ “РАЗВИТИЕ - 1927” с. Сушево  
върху имот, представляващ двуетажна масивна сграда „Читалище“ със застроена площ 273 
кв.м. с административен адрес с. Сушево ул. „Трети март“ № 42, съгласно АПОС № 
30/13.03.2009 г. със срок до прекратяването на читалището. 

8. Предоставя безвъзмездно право на ползване на НЧ “СЪЗНАНИЕ - 1928” с. Иван 
Шишманово  върху имот, представляващ едноетажна масивна сграда „Читалище“ със 
застроена площ 510 кв.м. с административен адрес с. Иван Шишманово ул. „Христо Ботев“ 
№ 5, съгласно АПОС № 88/02.11.2012 г. със срок до прекратяването на читалището. 

9. Възлага на кмета на Община Завет да сключи договори за безвъзмездно право на 
ползване. 
          10. В договорите да бъде посочено, че горепосочените имоти задължително се 
застраховат в полза на собственика, включително срещу природни бедствия и земетресения, 
за сметка на ползвателите, както и  че разходите за консумативи (ел. енергия, вода, интернет, 
телефон и др.), разходите за  поддържането и текущите ремонти на имотите и вещите – 
предмет на настоящото решение се извършват от ползвателите им, за тяхна сметка.  
          11. Предоставените сгради не могат да се отдават за ползване на трети лица без 
разрешението на Общински съвет – гр. Завет, освен ако със закон не е предвидено друго. 
          12. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и на Областния 
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

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

 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      
                                                              Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  № 21  от 18.08.2017  година 
 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
       Разпореждане с недвижими имоти, собственост на община Завет в гр. Завет. 

                                                                           Докл.: А.Велиев – Кмет на Община   
 

       Общинският съвет гр.Завет с 12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”– 1(един), 
„Въздържали се”– 1(един), не участват в гласуването – 3(трима), отсъстват  - 0(нула) от 
проведеното поименно гласуване,   прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 238 
 

   С  Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г., 
приета с Решение № 165 по Протокол № 15/25.01.2017 г., изм. и доп. с Решение № 221 по 
Протокол № 20/06.07.2017 г. на Общински съвет Завет са определени общинските имоти, 
които ще се продават през 2017 г.  

   С продажбата на тези имоти ще се реализират постъпления в бюджета и ще се изпълни 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 
год. 

   В Закона за общинската собственост и Наредба № 2 за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет гр. Завет е определен редът за 
продажба на имоти – частна общинска собственост. В случаите на сделки по разпореждане, 
кметът на общината възлага на оценител на недвижими имоти изготвянето на оценка на 
общинското имущество, предмет на търга или конкурса. Оценките се одобряват от 
Общинския съвет при вземане на решение за разпоредителна сделка. 

   На три от тях са възложени и направени оценки от оценител, със сертификат за 
оценителска правоспособност, рег. № 100102137 от 12.12.2011 г. издаден от Камарата на 
независимите оценители в България. За тези имоти има съставени АЧОС, вписани в Служба 
по вписванията, изготвени данъчни оценки по чл. 264 от ДОПК и пазарни цени както следва: 

 
        1. Едноетажна масивна сграда със застроена площ 108 кв.м. и двуетажна масивна сграда 
със застроена площ 100 кв.м., заедно с дворно място, с площ 5 104 кв. м., находящ се в гр. 
Завет кв. 50 УПИ XVII  – „Търговски комплекс“, съгласно действащия ПУП на гр. Завет, 
заповед №349/23.04.1985 г. и ЧИ със заповед № 96/12.03.2009 г.на кмета на община Завет, с 
административен адрес гр. Завет ул. „Тракия“ № 3. За имота има съставен АЧОС № 
728/31.07.2017 г. 

   Данъчна оценка на имота: 29 942,20 лв. 
   Пазарна оценка на имота:  33 500,00 лв. 
 
   2. Едноетажна масивна сграда със застроена площ 90 кв.м. и едноетажна масивна сграда 

със застроена площ 93 кв.м., заедно с дворно място, с площ 1 726 кв. м., находящ се в гр. 
Завет кв. 50  УПИ XIХ  – „За автосервиз и автомивка“, съгласно действащия ПУП на гр. 
Завет, одобрен със заповед №349/23.04.1985 год. и ЧИ със заповед № 99/12.03.2009 г. ул. 
„Тракия“ № 1А. За имота има съставен АЧОС № 729/31.07.2017 г. 
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   Данъчна оценка на имота: 16 525,10 лв. 
   Пазарна оценка на имота:  16 130,00 лв. 
 
   3. Празно дворно място с площ 1260 кв.м., находящ се в гр. Завет кв. 98 УПИ II  – „За 

обществено обслужване“, съгласно действащия ПУП на гр. Завет, одобрен със заповед № 
349/23.04.1985 год. и ЧИ със заповед № УД-02-09-418/11.10.2016 г. на кмета на община 
Завет, ул. „Освобождение“ № 52А. За имота има съставен АЧОС № 654/18.11.2016 г. 

   Данъчна оценка на имота: 7 117,10 лв. 
   Пазарна оценка на имота:  7 117,90  лв. 
 

  Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост във връзка с чл. 95, т. 5, чл. 97, ал. 1, т. 1, чл. 110 от Наредба № 2 на 
Общинския съвет - гр. Завет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, Общинският съвет гр. Завет  

       
РЕШИ: 

 
1. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на имотите в гр. 

Завет  – частна общинска собственост, както следва: 
      1.1. Едноетажна масивна сграда със застроена площ 108 кв.м. и двуетажна масивна 
сграда със застроена площ 100 кв.м., заедно с дворно място, с площ 5 104 кв. м., находящ се в 
гр. Завет кв. 50 УПИ XVII  – „Търговски комплекс“, съгласно действащия ПУП на гр. Завет, 
заповед №349/23.04.1985 г. и ЧИ със заповед № 96/12.03.2009 г.на кмета на община Завет, с 
административен адрес гр. Завет ул. „Тракия“ № 3. За имота има съставен АЧОС № 
728/31.07.2017 г. 

Данъчна оценка на имота: 29 942,20 лв. 
Пазарна оценка на имота:  33 500,00 лв. 
Определя начална тръжна цена: 33 500,00 лв.  
 
1.2. Едноетажна масивна сграда със застроена площ 90 кв.м. и едноетажна масивна 

сграда със застроена площ 93 кв.м., заедно с дворно място, с площ 1 726 кв. м., находящ се в 
гр. Завет кв. 50  УПИ XIХ  – „За автосервиз и автомивка“, съгласно действащия ПУП на гр. 
Завет, одобрен със заповед №349/23.04.1985 год. и ЧИ със заповед № 99/12.03.2009 г. ул. 
„Тракия“ № 1А. За имота има съставен АЧОС № 729/31.07.2017 г. 

Данъчна оценка на имота: 16 525,10 лв. 
Пазарна оценка на имота:  16 130,00 лв. 
Определя начална тръжна цена: 16 525,10 лв.  
 
1.3. Празно дворно място с площ 1260 кв.м., находящ се в гр. Завет кв. 98 УПИ II  – 

„За обществено обслужване“, съгласно действащия ПУП на гр. Завет, одобрен със заповед № 
349/23.04.1985 год. и ЧИ със заповед № УД-02-09-418/11.10.2016 г. на кмета на община 
Завет, ул. „Освобождение“ № 52А. За имота има съставен АЧОС № 654/18.11.2016 г. 

Данъчна оценка на имота: 7 117,10 лв. 
Пазарна оценка на имота:  7 117,90  лв. 
Определя начална тръжна цена: 7 117,90 лв.  
 
2. Приема изготвените пазарни оценки на оценител на недвижимите имоти по т. 1. 

       3. Определя стъпка за наддаване за имотите, описани в т.1 – 5 % от началната тръжна 
цена. 
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       4. Определя депозит за участие в публичния търг за имотите, описани в т.1– 50 % от 
началната тръжна цена. 

       5. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 
продажба на горепосочените имоти по законоустановения ред.   

       6. Не се допускат до участие в търга лица, които по отношение на общината са 
неизправни длъжници – имат неизплатени наеми, неиздължени данъци и такси. 

       7. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

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

 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                   ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                               Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  № 21  от  18.08.2017  година 
 

ПО ДВАНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
       Промяна на вида на собствеността на имот  от публична общинска собственост за 
имот  в частна общинска собственост.                                                                                        

                                                                               Докл.: А.Велиев – Кмет на Община   
          

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

РЕШЕНИЕ  № 239 
 

        В обхвата на УПИ II – „За обществено обслужване“ от кв. 44 по ПУП на гр. Завет, 
попада имот публична общинска собственост находящ се в гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19-
19А – представляващ дворно място – 7 827 кв.м. заедно с построените сгради: 
  -   Двуетажна масивна сграда „Общински съвет“ със ЗП 745 кв.м., построена през 1963 
г., двуетажна масивна сграда „Пристройка общински съвет“ със ЗП 495 кв.м., построена през 
1990 г., двуетажна масивна сграда „Читалище“ със ЗП 600 кв.м., построена през 1980 г. и 
двуетажна масивна сграда „Пристройка Читалище“ със ЗП 365 кв.м., построена през 1990 г. 
по описа на Акт за публична общинска собственост № 157/16.09.2016 г. 
       „Пристройка Читалище“ въпреки наименованието си, никога досега не е използвана от 
НЧ „ САМОРАЗВИТИЕ – 1902“, последната няма нужда от самата пристройка. 
 През годините „Пристройка Читалище“  се ползваше за покриване на нуждите на СУ „Св. 
Св. Кирил и Методий“ – гр. Завет до края на 2011/2012 учебна година, а от тази дата тези 
помещения останаха неизползвани към настоящия момент. Към момента не е постъпило 
искане от Директора на Училището за ползване на помещенията, видно от това интерес към 
тях вече не съществува. Също така не са постъпили искания от други юридически лица и 
звена на общинска бюджетна издръжка за ползване на помещенията.  
        Очевидно е, че самата сграда е изгубила предназначението си в нея да бъдат обучавани 
ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Завет, тя не се поддържа от училището, и е 
неоправдано такава постройка да не се управлява в интерес населението в общината 
съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин. 
       Съгласно чл.6, ал.1, имотите и вещите публична общинска собственост, които са 
престанали да имат предназначението по чл.3, ал.2, се обявяват от общински съвет за частна 
общинска собственост, като Решенията на общинския съвет по ал.1 се приемат с мнозинство 
от две трети от общия брой на съветниците. 
       Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за общинската 
собственост и чл. 3, ал.3 от Н а р е д б а № 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр. Завет  
 

РЕШИ: 
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1. Общински съвет гр. Завет обявява за частна общинска собственост имот находящ се в 
гр. Завет, ул. “Лудогорие” № 19-19А – представляващ двуетажна масивна сграда 
„Пристройка Читалище“ със ЗП 365 кв.м., построена през 1990 г. от кв. 44 УПИ II – „За 
обществено обслужване“ по описа на АПОС № 157/16.09.2016 г..  

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и на Областния 
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

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

 
      

 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                       ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                               Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  № 21  от  18.08.2017  година 
 

ПО  ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
       Делба на имот с № 074005 находящ се в местност „Юг ардъ“ в землището на с. 
Острово. 
                                                                                             Докл.: А.Велиев – Кмет на Община            
       Общинският съвет гр.Завет с 15(петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 1(един), отсъства  - 1(един) от проведеното поименно  гласуване,   
прие следното 
                                                         РЕШЕНИЕ  № 240 

 
   Със свое Решение № 224 от Протокол № 20/06.07.2017 г. Общински съвет – гр. Завет 

стартира процедура за смяна на НТП на имот № 074005 находящ се в местност „Юг ардъ“ в 
землището на с. Острово. Искането за смяна на НТП е подадено към ОСЗ – гр. Завет, 
откъдето е получено положително становище. Към момента се изчаква фирмата обслужваща  
ОСЗ – гр. Завет да въведе промените в регистрите на имотите. 

   Въпросният имот с № 074005  е с площ от 74, 690 дка. малка част от нея се използва за 
задоволяване на нуждите на местното население на с. Острово,  поради което се налага да се 
извърши делба. С делба на имот с № 074005 на две нови имота, ще се удовлетвори нуждите 
на местното население на с. Острово от една страна, като останалата част на имота  
приблизително от   67,190 дка ще се отдаде под наем по ред и начин определен от ЗОС, като 
по този ще се избегнат всички проблеми, които евентуално ще се създадат,  ако имот № 
074005  се отдаде изцяло, включително и с частта, която се ползва за нуждите на местното 
население на с. Острово. 
        Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, от Закона за общинската собственост 
във връзка с чл. 1, ал. 4 и ал. 5, от Наредба № 2 на Общинския съвет - гр. Завет за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр. Завет  

РЕШИ: 
1. Възлага на кмета на община Завет да направи необходимото за изготвяне на проект 

за самоделба на общински имот с номер 074005 в землището на с. Острово, общ. Завет с 
площ 74,690 дка, от които 1,493 дка четвърта категория и 73,196 дка трета категория, 
местност „Юг ардъ“, след актуването на имота с новото НТП, като се обособят два 
самостоятелни имота с площ приблизително 7,500 дка и 67,190 дка. 

2. Изготвените проекти за самоделба на имотите по т.1 от настоящото решение да се 
предоставят на Общински съвет – гр. Завет за разглеждане и вземане на решение. 

       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 решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                               Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  № 21  от  18.08.2017  година 
 
 

ПО  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
   Изменение и допълнение на Решение № 151 по Протокол №19/06.03.2009г. на 

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

РЕШЕНИЕ  № 241 
 

С Решение № 145 по Протокол № 20/15.06.2013 г. е изменен и допълнен Решение № 
151  по Протокол  № 19/06.03. 2009 г. на Общински съвет гр. Завет, като в точка 3  е 
предвидено възможността кметът на община Завет да предоставя еднократно /срочно, със 
своя заповед за ползване при необходимост, автобус марка Hyundai, модел County с рег.   № 
СА 2167 МР с 15+1 места за нуждите на училища и деца, обучаващи се в училищата и 
детските градини, намиращи се в границите на община Завет. Въпросният автобус е с нов 
Рег. № РР8313 ВА.  

Автобусът се използва рядко с тази цел от училищата и детските градини, през 
повечето време е свободен и може да се ползва  за обслужване на дейността на общински 
здравни, 
културни, образователни, спортни и комунални заведени и са пряко свързани с  развитието 
на Общината, както и от общинската администрация и служители от Домашен социален 
патронаж гр. Завет за обучения, срещи за обмяна на опит и други дейности свързани с 
повишаване на тяхната квалификация, знания и опит. 

 В територията на община Завет освен училища, детски градини функционират и:  
 читалища, които са на общинска бюджетна издръжка; 
 самодейни състави, към читалища, които ежегодно участват в събори и събрания 

организирани в съседни и други общини и представляват своите изпълнения. Тази 
година също са предвидени участия, като основният проблем за  тях си оставя 
осигуряване на транспорт за участие. С предоставяне на автобус за нуждите им 
община Завет, ще съдейства за организирането на планираните мероприятия в 
културния календар, като по този начин , ще допринесе за развитието на културата 
и  представянето на общината в различните краища на страната.; 

 Футболни клубове които участват в юношеска група, изцяло на общинска 
издръжка, и предвид участието им се налага да пътува за срещите си до други 
населени места. 

 
       Имайки предвид чл. 11 от Закона за общинската собственост, съгласно което Имоти и 
вещи - общинска собственост, се управляват в интерес на населението в общината съобразно 
разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин, интересът на населенеито за 
развитието Община, в частност на общински здравни, културни, образователни, спортни и 
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комунални заведени, на територичта на Общината ще бъде, ако не изцяло, то поне частично 
задоволено. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 
11 от Закона за общинската собственост,  във връзка с чл. 32, ал. 3 и 7, от Наредба № 2 на 
Общинския съвет, гр. Завет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, Общинският съвет гр. Завет  

 
РЕШИ: 

 

1. Изменя и допълва т. 3 от Решение № 151  по Протокол  № 19/06.03. 2009 г. на 
Общински съвет гр. Завет, изменен и допълнен с Решение № 145 по Протокол № 
20/15.06.2013 г. 

т. 3 става: 
Упълномощава кмета на община Завет да предоставя еднократно/срочно/, със своя 

заповед, за ползване, при необходимост , на автобус марка Hyundai, модел County с рег. №  
РР 8313 ВА за нуждите и обслужване на дейността на общински здравни, културни, 
образователни, спортни, комунални заведени и други юридически лица и звена на бюджетна 
издръжка функциониращи на територията на Общината, както и на общинската 
администрация, домашен социален патронаж гр. Завет, читалища, самодейни състави, към 
читалища, футболни клубове, финансирани от Общината.  
    2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и на Областния 
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 
 
 
 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                             ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                                   Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  № 21  от  18.08.2017  година 
 

ПО  ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
       Предоставяне на ползване на движими вещи собственост на община Завет за 
нуждите на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Завет и ОУ „Христо Ботев“ – с. Веселец. 
                                                                                           Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
       Общинският съвет гр.Завет с 16(шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства  - 1(един) от проведеното поименно  гласуване,   прие 
следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 242 
 

         Със Заповеди № РД11-5/07.03.2007 г. и № РД11-36/29.12.2008 г. на Министъра на 
образованието и науката на община Завет са прехвърлени безвъзмездно правото на 
собственост на три броя движими вещи: 

 - Автобус марка Isuzu, модел Тurquoise с рег. № СА 3990 НА с 32+1 места,  автобус 
марка Hyundai, модел County с рег. № СА 2167 МР с 15+1 места и автобус марка Otoyol-
iveco, модел M 50.14 School bus с рег. № СА 0432 ВТ с 30+1 места. Същите са 
пререгистрирани и са с нови рег.номера, сответно:  Автобус марка Isuzu, модел Тurquoise с 
рег. №  РР 0623 ВВ,  автобус марка Hyundai, модел County с рег. № РР 8313 ВА и автобус 
марка Otoyol-iveco, модел M 50.14 School bus с рег. №  РР 0622 ВВ. 

 С договор с рег. № 85/23.06.2009 г. община Завет предоставя на СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ – гр. Завет правото на ползване за срок от 5 години на автобусите с марка Isuzu, 
модел Тurquoise и марка Hyundai, модел County. След изтичане на правото на ползване е 
сключен Анекс  от 23.06.2014 г. със срок до приемане на последващо решение на Общински 
съвет – гр. Завет. Училището е в процес на включване в списъците за средищни и приемащи 
училища и  съгласно чл. 53, ал. 4 от закона за предучилищното и училищното образование 
(ЗПУО) за учениците, които учат в средищните училище и се намират в други населени 
места е необходимо да се осигури транспорт. 

 На ОУ „Христо Ботев“ – с. Веселец е предоставен автобус марка Otoyol-iveco, модел 
M 50.14 School bus за срок от 5 години съгласно Договор за ползване с рег. № 70/17.10.2008 
г., същият е удължен с Анекс  от 10.05.2013 г. със срок до приемане на последващо решение 
на Общински съвет – гр. Завет.  

 При  сключването на Договора за ползване с ОУ „Христо Ботев“ – с. Веселец не е 
обърнато внимание към факта, че след решение на  Общински съвет – гр. Завет е закрито ДГ 
„Калина Малина“ с. Иван Шишманово, към момента децата от селото продължават своето 
обучение в ДГ „Пролет“ с. Веселец, като общият им брой към началото на учебната година 
2017/2018 възлиза на 5 деца, а броят на учениците обучаващи се през същата година в 
основното училище е 4 ученици.  

 Съгласно чл. 5. (1) от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 на МС от 29.06.2017 г. за 
определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища 
Обн. - ДВ, бр. 53 от 04.07.2017 г.  За пътуващите деца и ученици до средищна детска градина 
и средищно училище се осигурява безплатен транспорт. Безплатен транспорт се осигурява и 
за всички други деца в задължителна предучилищна възраст и за учениците от I - XII 
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клас включително, които пътуват от населени места, в които няма детска градина или 
училище, до най-близката детска градина или училище, което провежда обучение в 
съответната група или в съответния клас, и обратно.  
Съгласно алинея две от същия член , Транспортът по ал. 1 се организира от директора 
или от кмета на общината в съответствие със Закона за автомобилните превози и се 
финансира в съответствие с Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за 
компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически 
превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени 
категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни 
автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони 
и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 
163 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 51 от 2015 г.). 

 Автобус марка Otoyol-iveco има необходимият капацитет и може да превозва освен 
учениците и децата обучаващи се в ДГ „Пролет“ с. Веселец, като осигури една добра и 
спокойна среда за учениците и децата при тяхното извозване.  

 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 4 от 
ЗПУО във връзка с чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128 на МС от 29.06.2017 г. за 
определянена критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, 
Общинският съвет гр. Завет         

РЕШИ: 
 

1. Предоставя за ползване на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Завет, на автобус, 
марка Isuzu, модел Тurquoise с рег. № РР 0623 ВВ с 32+1 места за превоз на ученици, 
обучаващи се в общинското училище, за срок до приемане на последващо решение на 
Общински съвет – гр. Завет. 

2. Предоставя за ползване на ОУ „Христо Ботев“ – с. Веселец, на автобус, марка 
Otoyol-iveco, модел M 50.14 School bus с рег. №  РР 0622 ВВ с 30+1 места  за превоз на деца и 
ученици, обучаващи се в общинското училище и детската градина , намиращо се в границите 
на с. Веселец за срок до приемане на последващо решение на Общински съвет – гр. Завет. 

3. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 
изпълнението на настоящото решение по законоустановения ред. 

4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и на Областния 
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

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

 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                       ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                                                            Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  № 21  от  18.08.2017  година 
 

ПО  ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
        Актуализиране на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г. и 
бюджета на Община Завет за 2017 година. 

                                                                          Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

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

РЕШЕНИЕ  № 243 
 

Бюджетът 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.  

С приемането на ПМС № 153 от 28 юли 2017 г. за одобряване на допълнителни 
разходи/трансфери за 2017 година, МС постанови по бюджета на Община Завет да се преведе  
за рехабилитация на зелени площи в околоблоковото пространство и изграждане на 
площадки за детска игра и спорт, и за отводнителна и дренажна система – кв.98, кв.133 и 
кв.134, по плана на гр.Завет- етап 1, сума в размер на 517 600 лв.,  и за внедряване на 
географска информационна система GIS Explorer, с която ще се подобри качеството на 
административно обслужване в Община Завет. 

 
 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,   

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.  
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ПЛАН     
на разходната част     

на бюджета на Община Завет за 2017г.   
вид разход §§ уточнен  

годишен 
план към 
31.07.201

7г. 

корекция 
към 

18.08.2017 

актуализира
н годишен 

план 

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

369474 0 369474 

1 1 122 ДЕЙНОСТ  
Общинска администрация 

86500 1820 88320 

Осн.рем.на ДМА 51-00 77400 -2030 75370 
Придобиване на 

дълготрайни материални 
активи 

52-00 8000 0 8000 

придобиване на друго  
оборудване, машини и 

съоръжения 

52-03 8000 0 8000 

Придобиване на 
нематериални 

дълготрайни активи 

53-00 1100 3850 4950 

придобиване на програмни 
 продукти и лицензи за 

програмни продукти 

53-01 1100 3850 4950 

6 1 619 ДЕЙНОСТ  
Други дейности по жилищното 

строителство, 
благоустройството и 

регионалното развитие 

26000 19280 45280 

Осн.рем.на ДМА 51-00 0 19280 19280 
Придобиване на 
нематериални 

дълготрайни активи 

53-00 26000 0 26000 

придобиване на други 
нематериални активи 

53-09 26000 0 26000 

8 6 866 ДЕЙНОСТ  
Общински пазари и тържища 

256974 -21100 235874 

Придобиване на 
дълготрайни материални 

активи 

52-00 256974 -21100 235874 

придобиване на друго  
оборудване, машини и 

съоръжения 

52-03 43900 -21100 22800 

изграждане на 
инфраструктурни обекти 

52-06 213074 0 213074 

 
 
 
1.2. Променя разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Завет за 2017 

година, съгласно Приложение  № 2 и Приложение  № 3. 
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   Приложение № 2 
    
 Разчет за финансиране на КР с източник на финансиране за 2017 

г. 

 

    

 Наименование било - приходи от 
ДД 

става - приходи от 
ДД 

 общо капиталови разходи финансирани от ДД 135400 135400 
 §5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДЪЛГОТРАЙНИ 
МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 

77400 94650 

 Функция 01 77400 75370 
122 РЕМОНТ НА I - ВИ ЕТАЖ НА СГРАДАТА НА КМЕТСТВО 

С.БРЕСТОВЕНЕ - СЪЗДАВАНЕ НА ЦУИГ 
77400 75370 

 Функция 06 0 19280 
619 РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В 

ОКОЛОБЛОКОВО ПРОСТРАСТВО С ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ПЛОЩАДКИ ЗА ДЕТСКА ИГРА И СПОРТ И ЗА 
ОТВОДНИТЕЛНА И ДРЕНАЖНА СИСТЕМА - КВ. 98, 
КВ.133 И КВ.134 ПО ПЛАНА ГРАД ЗАВЕТ - ЕТАП 1 

0 19280 

 §5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ 
МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 

13000 13000 

 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 

 §5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ 
АКТИВИ 

45000 27750 

 Функция 01 1100 4950 
122 ЗАКУПУВАНЕ НА АНТИВИРУСНА ПРОГРАМА ЗА ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ЗАВЕТ 
1100 1100 

122 ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ GIS EXPLORER  0 3850 
 Функция 08 43900 22800 

866 ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ГРАДСКИ ПАЗАР 
ГР.ЗАВЕТ 

43900 22800 

 общо капиталови разходи финансирани от МД 468550 468550 
 §5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДЪЛГОТРАЙНИ 
МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 

187276 187276 

 Функция 05 187276 187276 
524 ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТОВНИ МЕРКИ  

В СГРАДАТА НА ДСП ГР.ЗАВЕТ 
117276 117276 

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

70000 70000 

 §5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ 
МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 

255274 255274 

 Функция 01 3000 3000 
122 ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ НА СГРАДАТА  

НА КМЕТСВО С.БРЕСТОВЕНЕ (ЦУИГ) 
3000 3000 

 Функция 02 13500 13500 
282 ЗАКУПУВАНЕ НА ВИДЕОКАМЕРИ 6500 6500 
282 ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОРНИ СНЕГОРИНИ  2000 2000 
282 ЗАКУПУВАНЕ НА ГРЕБЛО ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕ 5000 5000 

 Функция 03 5700 5700 
311 ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ ЗА ОДЗ "СЛЪНЧО" ГР.ЗАВЕТ 700 700 
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311 ЗАКУПУВАНЕ НА ДЕТСКИ СЪОРАЖЕНИЯ 
 ЗА ЦДГ "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА" С.БРЕСТОВЕНЕ 

5000 5000 

 Функция 06 20000 20000 
623 ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 20000 20000 

 Функция 08 213074 213074 
866 ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАДСКИ ПАЗАР ПО ПМС 192/29.07.2016 213074 213074 

 §5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ 
АКТИВИ 

26000 26000 

 Функция 06 26000 26000 
619 ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА 

ЗАВЕТ 
26000 26000 

 общо капиталови разходи финансирани от други 
източници 

1949 1949 

 Функция 05 1949 1949 
589 ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ 

 ПО ПРОЕКТ"НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" 
1440 1440 

589 ЗАКУПУВАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО  
 ПО ПРОЕКТ"НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" 

509 509 
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        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 

СЕС 

Други 
източници 

Привлечени 
средства 

Забележка 
(източник) 

1 2   5 7 10 12 14 15 

    ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 605 899 135 400 468 550 1 949 0   

    §5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ 281 926 94 650 187 276 0 0   

    Функция 01 75 370 75 370 0 0 0   

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

75 370 75 370 0 0 0   

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 2 000 2 000 0 0 0   

АВТОРСКИ НАДЗОР 1 000 1 000 0 0 0   

СМР 72 370 72 370 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 

    Функция 06 19 280 19 280 0 0 0   

1 619-МД РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В 
ОКОЛОБЛОКОВО ПРОСТРАСТВО С 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ДЕТСКА 
ИГРА И СПОРТ И ЗА ОТВОДНИТЕЛНА И 
ДРЕНАЖНА СИСТЕМА - КВ. 98, КВ.133 И КВ.134 

19 280 19 280 0 0 0   
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ПО ПЛАНА ГРАД ЗАВЕТ - ЕТАП 1 

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 12 940 12 940 0   0   

АВТОРСКИ НАДЗОР 5 640 5 640 0 0 0   

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ 

700 700 0 0 0   

    §5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ 
МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 

293 023 35 800 255 274 1 949 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 

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

5 000 5 000 0 0 0   

    Функция 02 13 500 0 13 500 0 0   

1 282 - 52 -05 ЗАКУПУВАНЕ НА ВИДЕОКАМЕРИ 6 500 0 6 500 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 05 1 949 0 0 1 949 0   

1 589-МД-52-01 ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТЪРНИ 
СИСТЕМИ 
 ПО ПРОЕКТ"НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" 

1 440 0 0 1 440   ОПРЧР ПРОЕКТ  
"НЕЗАЕИСИМ ЖИВОТ" 

2 589-МД-52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО 
УСТРОЙСТВО  
 ПО ПРОЕКТ"НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" 

509 0 0 509   ОПРЧР ПРОЕКТ  
"НЕЗАЕИСИМ ЖИВОТ" 

    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 08 235 874 22 800 213 074 0 0   
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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 

22 800 22 800 0 0 0   

    §5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ  
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 

30 950 4 950 26 000 0 0   

    Функция 01 4 950 4 950 0 0 0   

1 122-МД - 53-01 ЗАКУПУВАНЕ НА АНТИВИРУСНА ПРОГРАМА 
ЗА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ЗАВЕТ 

1 100 1 100 0 0 0   

2 122-МД- 53-01 ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ GIS 
EXPLORER  

3 850 3 850 0 0 0   

    Функция 06 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 

 
 
 
 
 

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). 

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

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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