
 
 

1 

                                   

 
 

                                                    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  № 32  от  12.07.2018  година 

 
ПО  ПЪРВА  ТОЧКА 

     Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за 
средства от  Европейския съюз на  Община Завет за 2017 г. 

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

РЕШЕНИЕ  № 354 
 

 Във връзка с изискванията на чл. 140, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл. 44, 
ал.1 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, Кметът  на общината представя на Общинския съвет 
Годишен отчет  за изпълнението на бюджета на община завет за 2017 год. 

 След проведено публично обсъждане с  Решение № 168 по Протокол № 
15/25.01.2017г. на Общински съвет - Завет е приет бюджета на общината, както и на всички 
второстепенни разпоредители с бюджет по пълна бюджетна класификация в размер на 
6 686 911 лева.  

 Приходите и разходите за държавните дейности са в размер на 3 754 723 лева. 

 Приходите и разходите за местни дейности са в размер на 2 932 188 лева, в.т.ч. 
средства за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи в размер на 214 000 
лева. 

 Общинският бюджет се изпълнява от Кмета на общината, като първостепенен 
разпоредител с бюджет и 13 (тринадесет) второстепенни разпоредители с бюджет: 

1. ОП „ВОДЕН-2009“ гр.Завет; 
2. ПГЗ „Кл.Арк.Тимирязев“ гр. Завет; 
3. СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Завет; 
4. ОУ „Христо Ботев“ с. Брестовене; 
5. ОУ „Христо Ботев“ с. Острово; 
6. ОУ „Христо Ботев“ с. Веселец; 
7. ОУ „Васил Левски“ с.Сушево; 
8. ДГ „Слънчо“ гр.Завет; 
9. ДГ „Червената шапчица“ с.Брестовене; 
10. ДГ „Радост“ с.Острово; 
11. ДГ „Пролет“ с.Веселец; 
12. ДГ „Славейче“ с.Прелез; 
13. ДГ „Осми март“ с.Сушево 
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 С Решение № 168 по Протокол № 15/25.01.2017г г. на Общински съвет - Завет са 
определени правата, задълженията и отговорностите на второстепенните разпоредители с 
бюджет. 

 Със Заповед № УД-02-09-52 от 13.02.2017 г. са определени правата, задълженията и 
отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджет (училища и детски градини). 

 Със Заповед № УД-02-09-51 от 13.02.2017 г. са определени правата, задълженията и 
отговорностите на второстепенния разпоредител с бюджет общинското предприятие ОП „ 
Воден 2009“ гр. Завет. 
 През годината няма закриване или сливане на второстепенни разпоредители с 
бюджет. 
 Към 31.12.2017 г. уточненият размер на плана на приходите и разходите, в резултат 
на извършени корекции във взаимоотношенията на общината с Централния бюджет, 
получени трансфери от министерства, областна администрация и решения на Общинския 
съвет е в размер на 7 343 450 лв. 

 Изпълнението на приходите по бюджета на община Завет към 31.12.2017г. е в размер 
на 6 721 774 в т.ч. за държавни дейности 3 971 186 лв. и за местни дейности 2 750 588 лв., а 
на разходите 6 721 774 лв. Наличността по сметките в края на периода към 31.12.2017 г. е в 
размер на 1 365 776 лв. 

 На основание чл.56, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) през периода 
01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. са извършени корекции в размера на бюджетните 
взаимоотношения с централния бюджет, с което се увеличава (плана) приходната част на 
бюджета с 656 539лв. Общата рамка на първоначалния план на бюджета се увеличи от 
6 686 911 лева на 7 343 450 лева. 

 Основната задача на общинското ръководство бе, да не се допусне отстъпление от 
заявените приоритети през годината, а именно: 

1. Гарантиране на финансова стабилност при управление на общинския бюджет; 
2. Осигуряване на спечелени проекти по оперативни програми и на допълнителни 

разходи, свързани както с реализацията им, така също и с устойчивост на 
резултатите от приключилите проекти; 

3. Подобряване условията за провеждане на учебния процес в училищата и 
детските градини на територията на общината, чрез провеждане на 
енергоефективни и благоустройствени мерки; 

4. Спазване принципите на законосъобразност и целесъобразност. 
 

Основните цели и приоритети, заложени по  бюджета на общината за 2017 
година са изпълнени: 

  Подобряване условията за предоставяне на публични услуги; 

  Подобряване на качеството и разширяване обхвата на социалните услуги; 

   Повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова 
реализация; 

 Финансова стабилност на общината; 

 Осигуряване на финансов ресурс за инвестиционно проектиране; 

 Реализиране инвестиционната програма на Общината; 

 Подобряване на инфраструктурата на територията на общината; 

 Подпомагане на спортните клубове; 

 Развитие на културния живот; 

 Опазване на околната среда. 
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Взаимоотношения с централния бюджет 

Взаимоотношенията с Републиканския бюджет включват получени трансфери 
(субсидии) от Републиканския бюджет: 

- Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини § 31-11: 

Уточнен план 3 598 873 лв., изпълнение 3 598 873 лв.; 

- Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности § 31-12 – разчет 
775 100 лв. и изпълнение 775 100 лв.; 

- Целеви трансфери за капиталови разходи § 31-13 – разчет 258 400 лв. , изпълнение 
134 980 лв. ( коригира се плана на целевите капиталови с 123 000 лв., които са 
трансформирани средства за текущ ремонт на улици ); 

- Получени от общините целеви трансфери от ЦБ § 31-18 –  разчет 1 158 200 лв., 
изпълнение 1 158 200 лв.( 123 000 лв. трансформирани от целевите капиталови 
средства и 1 035 200 са одобрени с ПМС № 153/28.07.2017 г. – 517 600 лв. за 
рехабилитация на зелени площи етап 1 и ПМС № 260/24.11.2017 г. – 517 600 лв. за 
рехабилитация на зелени площи етап 2 ); 

- Получени от общините целеви трансфери от ЦБ § 31-28 – разчет 62 175 лв., 
изпълнение 62 009 лв.; 

- Възстановени трансфери за ЦБ (-) разчет 0.00 лв. , изпълнение – 1 515 лв. 

 Към 31.12.2017 г. с допълнително предоставените средства от Министерство на 
финансите, на основание разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република 
България (ЗДБРБ) за 2017г., са извършени служебни корекции на бюджетните 
взаимоотношения на общината с Републиканския бюджет, както следва: 

1. ФО-19/12.05.2017г. – промяна в броя на децата и учениците, съгласно Национална 
електронна информационна система за преучилищно и училищно образование 
(НЕИСПУО) – намалява се общата субсидия с -154 429.00 лв.; 

2. ФО-21/16.05.2017г - промяна в броя на децата и учениците, съгласно Национална 
електронна информационна система за преучилищно и училищно образование 
(НЕИСПУО) в здравеопазването – намалява се общата субсидия с 1 093.00 лв.; 

3. ФО-23/19.05.2017г. – за закупуване на учебници – увеличава общата субсидия с 42 
538.00 лв.; 

4. ФО-24/29.05.2017г. – средства за пътни разноски на пътуващи учители – увеличава се 
общата субсидия с 23 102.00 лв.; 

5. ФО-25/01.06.2017г. – Целеви трансфер за текущ ремонт за улици в населени места  - 
123 000.00 лв. 

6. ФО-14/26.04.2017г. – за присъдена издръжка за І-во тримесечие на 2017г. – увеличава 
общата субсидия с 3 134.00 лв.; 

7. ФО-29/20.07.2017г. – за присъдена издръжка за ІІ-ро тримесечие на 2017г. – 
увеличава общата субсидия с 3 078.00 лв.; 

8. ФО-48/25.10.2017г. – за присъдена издръжка за ІІІ-то тримесечие на 2017г. – 
увеличава общата субсидия с 3 725.00 лв.; 

9. ФО-61/12.12.2017г. – за присъдена издръжка за ІV-то тримесечие на 2017г. – 
увеличава общата субсидия с 4 045.00 лв.; 

10. ПМС № 153/28.07.2017 г.– целеви средства за рехабилитация на зелени площи етап 
1– увеличава целевата субсидия от ЦБ с 517 600.00 лв.; 
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11. ПМС № 260/24.11.2017 г. – целеви средства за рехабилитация на зелени площи етап 
2– увеличава целевата субсидия от ЦБ с 517 600.00 лв.; 

12. ФО-38/23.08.2017г. – средства за увеличение на заплатите в учителите – увеличава 
общата субсидия с 110 322.00 лв.; 

13. ФО-41/08.09.2017г. – за спорт за всички – увеличава общата субсидия с 2 866.00 лв.; 
14. ФО-42/08.09.2017г. – за оптимизация на училищната мрежа – увеличава общата 

субсидия с 32 028.00 лв.; 
15. ФО-45/20.09.2017г. – за НП ученически олимпиади и състезания - увеличава общата 

субсидия с 2 740.00 лв.; 
16. ФО-58/08.12.2017г. – за диференцирано заплащане на директори в образованието – 

увеличава общата субсидия с 11 922.00 лв.; 
17. ФО-59/08.12.2017г. – за оптимизация на училищната мрежа – увеличава общата 

субсидия с 53 645 лв.; 
18. ФО-62/13.12.2017г. – за оптимизация на училищната мрежа – увеличава общата 

субсидия с 6 048.00 лв.; 
19. ФО-65/14.12.2017г. – за финансиране на доброволни формирования – увеличава 

общата субсидия с 422.00 лв.; 
20. ФО-70/15.12.2017г. – национална програма ИКТ в системата на образованието – 

увеличава общата субсидия с 3 620.00 лв.; 
21. ФО-73/20.12.2017г. – за стипендии на ученици след основно образование– увеличава 

общата субсидия с 1 133.00 лв.; 
22. С Писмо ДПРС 2/23.02.2017г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ с 20 

126.00 лв.; 
23. С Писмо ДПРС 3/12.04.2017г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ с 20 

126.00 лв.; 
24. С Писмо ДПРС 5/12.07.2017г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ с 5 

761.00 лв.; 
25. С Писмо ДПРС 6/13.02.2017г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ с 6 

024.00 лв.; 
26. С Писмо ДПРС 7/19.12.2017г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ с 10 

138.00 лв.; 
 

Трансфери: Общият размер на трансферите в община Завет към 31.12.2016 г. са в размер на 
121 244  лв. в.т.ч. 

1. Трансфер от Агенцията по заетостта за временна заетост – в размер на 85 017.00 лв. 
по § 61-05 ( Получени трансфери от МТСП ); 

2. Трансфер от МОН – спрени семейни помощи на 2 048.00 лв. по § 61-01; 

3. Възстановен трансфер на ДФ „Земеделие“ – в размер на -492.00 лв. по § 61-01 със 
знак  (-); 

4. Възстановен трансфер на ДФ „Земеделие“ – в размер на -2 462.00 лв. по § 62-02 със 
знак (-); 

5. Получен трансфер от МС за избори – в размер на 15 881.00 лв. по § 61-01 

6. Предоставен трансфер на ОП в размер на -7 175.00 лв. по § 62-02 със знак (-) 

 

!!! По § 61-02 са предоставени на община Разград 50 195 лв. за отчисления по чл. 
60 и чл.64 от ЗУО. 
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Други корекции ( актуализации) по бюджета на община Завет през 2017г. 

1. По Решение на ОбС – Завет 273/17.11.2017г. актуализация на бюджета в 
приходната и разходната част общо в размер на 7 000.00 лв. : 

- По § 61-02 с 7 000.00 лв.; 

2. По Решение на ОбС – Завет 281/18.12.2017г. актуализация на бюджета в 
приходната и разходната част общо в размер на 22 053.00 лв. : 

- По § 24-06 с 13 449.00 лв.; 

- По § 27-07 с 13 578.00 лв.; 

- По § 45-01 с 8 604.00 лв.; 

- По § 78-88 с -13 578.00 лв.; 

3. Корекции по прихода и разхода на бюджетите на второстепенните разпоредители 
с бюджет общо в размер на 69 161 лв. 

 

1.Изпълнение на приходите за делегираните от държавата дейности към 31.12.2017 г. 

 

ПЛАН 2017 ИЗПЪЛНЕНИЕ %

3661048 3659205 99.949659

102946 102946 100

-36319 -36319 100

0 0 #DIV/0!

163108 163108 100

0 -152660

0 23834

243886 214145 87.805368

0 0

-6892 -6241 90.554266

3168 3168 100

4130945 3971186 96.13263ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДД

Приходи ДД

7.Събрани средства за сметка на други бюджети (&88-00)

8.Приходи от собственост (& 24-00 и & 28-00)

9.Други неданъчни приходи (&36-00)

10. Внесен данък в/у приходите (&37-00)

11.Помощи и дарения от страната (&45-00)

12.Помощи и идарения от чужбина 

1. Получен трансфери от ЦБ (&31-00)

2.Получени трансфери (&61-00)

3.Предоставен трансфер (&62-00)

4.Трансфери от/на държавни предприятия (&64-00)

5.Наличност в началото на периода в лв.(& 95-01)

6.Наличност в края на периода в лева (&95-07)

 
 

2.Изпълнение на приходната част за местни дейности към 31.12.2017 г. 
 

 Приходите от местни дейности се формират от имуществени данъци /местни 
данъци/, съгласувани с НАП , включват всички имуществени данъци. Неданъчни приходи – 
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постъпления от операции с общинско имущество, местни такси, като се  дава  възможност 
за определяне на конкретния им размер от общинския съвет, приходите се събират от 
общинската администрация, с изключение на тези, за които е предвиден друг ред в закона. 
Приета е Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги; 
глоби, лихви и други неданъчни приходи с общински характер. Трансфери от ЦБ за местни 
дейности, включват обща изравнителна субсидия, утвърдена с чл.51, от ЗДБРБ за 2017 г. 
Изравняват се постъпленията от местни данъци до отчетените за предходната година средно 
за страната приходи на едно лице. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране 
на общински дейности - средствата се използват по утвърден от Министерство на 
финансите (МФ) поименен списък за КР, приет  от Общински съвет – Завет. 
 

Вид приход за общински дейности План 2017 г.
Изпълнение към 

31.12.17г.
%

І.1. Имуществени данъци (&01-00; 13-

00;20-00)

435 500
411 430 94.47

І.2. Не данъчни приходи (&24-00;27-

00;28-00;36-00;37-00;40-00;41-00;45-00)

971 248

926 743 95.42

ІІ. Взаимоотношения с ЦБ (&31-00) 2 068 700 2 067 636 99.95

В т.ч.                                              -обща 

изравнителна субсидия (&31-12)
775 100 775 100 100.00

 - субсидия за кап.разходи (&31-13) 135 400 134 980 99.69

 - получ.целеви транф. от ЦБ (&31-18) 1 158 200 1 158 200 100.00

 - възстановени транф за ЦБ (-) (&31-20) 0 -644 #DIV/0!

ІІІ. Трансфери между бюджети (&61-00) -44 352
-50 687 114.28

IV.Трансфери м/у бюджети и сметки за

средства от ЕС (&62-00)

-6 532
-6 532 100.00

ІV. Временни безлихвени заеми (&78-

00)

-51 679 -38 101
73.73

V. Операции с финансови активи и

пасиви

620 333 -592 783

Предоставена временна фин.помощ

(&72-00)

0 31 900

-Наличност на лв. в нач. на периода (&95-

01)
620 333 620 333 100.00

-Наличност на лв. в края на периода (&95-

07) 0 -1 213 116

Временни безлихвени заеми между

бюджет и сметки на СЕС (&76-00)
0 982

ВСИЧКО ПРИХОДИ за ОД 3 993 218 2 750 588 68.88  
 
 

 От таблицата е видно, че приходите за общинските дейности към  31.12.2017 година   
са изпълнени  68.88 %., като имуществените данъци са изпълнени  на 94.47 %  което 
представлява 411 430 лв. ,неданъчните приходи са изпълнени на 95.42 %, което 
представлява 926 743 лв. Общата изравнителна субсидия е изпълнена на 100%. 

 През 2017 г. разходите, финансирани чрез общинските бюджети, се разделят на три 
групи: 

- за държавни дейности; 
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- за общински дейности. 
- За дофинансиране на държавни дейности с общински приходи. 

 

3.Изпълнение на разходната част на делегираните от държавата дейности към 
31.12.2017 г. 

 Текущата  издръжка е разпределена съгласно бюджетната класификация. Не се 
планират кредити за разходи, които  се възстановят от ЦБ на база фактически изразходвани 
средства по предназначение, чрез заявка до МФ (напр.присъдена издръжка). 

 

Вид разход- ДД
План  

2017г.

Изпълнение 

към 

31.12.2017г.

относ. 

дял  - 

план

относ. 

дял - 

изпълн

. 

% 

изпълн.

Трудови разходи 3368187 3285183 81.54 82.73 97.54

Веществена издръжка 507269 446464 12.28 11.24 88.01

Стипендии 17746 15270 0.43 0.38 86.05

Трансфери за домакинства 33049 28395 0.80 0.72 85.92

Капиталови разходи 35681 26861 0.86 0.68 75.28

Субс за нефин.предпр. 167900 167900 4.06 4.23 100.00

р-ди за чл.внос и уч.в нетърг.орг. 0 0 0.00 0.00

платени дан. и такси 1113 1113 0.03 0.03 100.00

В С И Ч К О р-ди за ДД: 4130945 3971186 100.00 100.00 96.13
 

 Към 31.12.2017 година е постигнато изпълнение на разходите в размер на 96.13 %  за 
държавни дейности, т.е. в размер на 3 971 186 лв.    

 От таблицата се вижда, че най-голям относителен  дял заемат трудовите разходи, в 
които се включват РЗ, ДОО, здравни осигуровки, като е спазена числеността.  

   Разходите за веществената издръжка, са с процент на изпълнение – 88.01 %.   

 Стипендиите са изпълнени на 86.05 %  в размер на  15 270 лв. 

 В следващата таблица са дадени разходите за държавни дейности по функции : 

 

ПЛАН %

584181 93.16958

125051 74.92383

2972349 98.25088

112864 79.20417

165734 92.13318

170766 100

0

0

4130945 96.13263

Д-СТИ ПО ПОЧИВНО ДЕЛО

ИКОНОМИЧЕСКИ Д-СТИ

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ

ОБЩО ДД

ФУНКЦИЯ ДД

ИЗО

ОТБРАНА

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

СОЦ.ОСИГИГУРЯВАНЕ

ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 

31.12.2017Г.

544279

93693

2920359

89393

152696

170766

0

0

3971186  
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4.Изпълнение на разходите за местни дейности към 31.12.2017 г. 

 Разходите за общински дейности се финансират с приходи от местни данъци, местни 
такси, други неданъчни приходи, изравнителна субсидия. 

      Общинският съвет определя вида, обхвата и обема на местните дейности и услуги, 
съобразно заявените потребности и годишните цели, в рамките на дългосрочната стратегия на 
тези услуги. 

       За осигуряването на местните дейности общинският съвет приема конкретни решения 
за: численост на персонала и средни брутни работни заплати, разходи за работно облекло, 
СБКО / 3 % към ФРЗ /,за представителни цели на кмета на общината, помощи и други целеви 
средства.  

 

Вид разход- МД
План  

2017г.

Изпълнение 

към 

31.12.2017 г

относ. 

дял  - 

план

относ. 

дял - 

изпълн. 

% 

изпълн

.

Трудови разходи 621 955 558 843 15.58 20.32 89.85

Веществена издръжка 1 670 657 1 557 180 41.84 56.61 93.21

Обезщет.и помощи 13 261 10 641 0.33 0.39 80.24

Капиталови разходи 1 625 650 571 327 40.71 20.77 35.14

Субс за нефин.предпр. 39 000 39 000 0.98 1.42 100.00

Р-ди за чл.внос 14 000 6 019 0.35 0.22 42.99

резерв за напр.и неотл.р-ди 0 0 0.00 0.00

Разходи за лихви 253 253 0.01 0.01

Платени държ.данъци и так 8 442 7 325 0.00 86.77

В С И Ч К О р-ди за МД: 3 993 218 2 750 588 99.78 99.72 68.88  
 Трудовите разходи са приоритетни и са с предимство в поредността на 
разплащанията. Същите възлизат на  558 843 лв.  

      В разходите за веществена издръжка са включени разходи за медикаменти, храна, 
горива, вода, осветление, чистота и други в общинските дейности.  

В следващата таблица са дадени разходите за местни дейности по функции : 
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Просрочени вземания и задължения 

 Размерът на просрочените задължения по бюджета на общината към 31.12.2016 г. 
възлиза на  31 042.99 лв. , като се отнасят за издръжка – неплатени фактури към Регионално 
депо гр. Разград и неплатени фактури за консултантска услуга към фирма „Инвестиционно 
проектиране“ ЕООД гр. Шумен. 

 Просрочените задължения на Община Завет към 31.12.2016г. възлизат на 31 042.99 
лева.  

 Размерът на просрочените задължения по бюджета на общината към 31.12.2017 г. 
възлиза на  0.00 лв. 

 Размерът на просрочените вземания към 31.12.2017 г. по бюджета на общината са в 
размер на 26 949.97 лв. от наем земя, от такса ЦДГ, такса ДСП, от наказателни 
постановления и от лихви по просрочени вземания. 

 Просрочените вземания към 31.12.2017 г. са в размер на  26 949.97 лв. в това число:  

 

 

 В следващата таблица са описани подробно просрочените вземания- по вид вземане и 
по контрагенти: 

 

 

 

№ по 
ред 

 
ВЗЕМАНИЯ ОТ: 

РАЗМЕР НА ВЗЕ- 
МАНИЯТА В ЛЕВА 

1. Наем от земя 10 696.67 
2. Такса храна от ДСП 10 766.30 
3. Такса храна от ЦДГ 3 433.51 
4. Наказателни постановления 700.00 
5. Лихви по просрочени вземания 1 353.46 

 ВСИЧКО: 26 949.97 
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№ 

по 

ред

Вид вземане и контрагент

к
о

д
 п

а
р

ти
д

а

Булстат/ 

ЕГН

П
р

и
х
о

д
е
н

 

п
а
р

а
гр

а
ф

Просрочено 

вземане

Вземане 

за текущ 

месец

Всичко 

несъбрани 

вземания

1 Наем имущество 24-05 0.00 0.00 0.00

1.1 ЕТ Евгения Цонева Вълева дог. 111/27,05,2011г. 055 116555887 0.00 0.00 0.00

1.2
Д-р Ергюз Кара-АПМПИП ЕООД  дог. ОС-01-18-

58/10,04,2017 г.
076 204342149 0.00 0.00 0.00

2 Наем земя 24-06 10 696.67   0.00   10 696.67   

2.1 "Лигнум холдинг" АД дог. 143/19.09.2012 263 117614776 3 507.88   0.00   3 507.88   

2.2 "Лигнум холдинг" АД дог. 144/19.09.2012 263 117614776 4 303.92   0.00   4 303.92   

2.3 "Лигнум холдинг" АД дог. 145/19.09.2012 263 117614776 2 106.13   0.00   2 106.13   

2.4 Мехмед Мюрсел Дервиш дог. 67/03,02,2016 419 210.76   0.00   210.76   

2.5 Нуридин Мехмед Юмер дог. 68/03,02,2016 238 353.50   0.00   353.50   

2.6 Нуридин Мехмед Юмер дог. 8/10,05,2012 238 214.48   0.00   214.48   

3 Такса храна ЦДГ 27-01 3 433.51   5 897.88   9 331.39   

3.1 ДГ Завет - МОЛ Снежана Христова 224 709.95   2 512.26   3 222.21   

3.2 ДГ Брестовене - МОЛ Халиме Н. Шакирова 051 1 897.93   1 475.12   3 373.05   

3.3 ДГ Острово - МОЛ Леман С. Кърмазова 254 451.00   937.50   1 388.50   

3.4 ДГ Веселец - МОЛ Зейтие Х. Али 033 246.63   549.00   795.63   

3.5 ДГ Прелез - МОЛ Нилюфер Ф. Осман 206 89.00   226.00   315.00   

3.6 ДГ Сушево -  МОЛ Ресмие Ф. Юсеин 257 39.00   198.00   237.00   

4 Такса храна ДСП 27-04 10 766.33   5 202.63   15 968.96   

4.1 Такса храна ДСП МОЛ Севдие Халач 223 390.28   5 202.63   5 592.91   

4.2 Такса храна ДСП МОЛ Гюлджан Осман 106 10 376.05   0.00   10 376.05   

5 Лихви по просрочени вземания 28-02 1 353.46   0.00   1 353.46   

5.1 "Лигнум холдинг" АД дог. 143/19.09.2012 263 117614776 459.96   0.00   459.96   

5.2 "Лигнум холдинг" АД дог. 144/19.09.2012 263 117614776 564.34   0.00   564.34   

5.3 "Лигнум холдинг" АД дог. 145/19.09.2012 263 117614776 276.16   0.00   276.16   

5.4 Мехмед Мюрсел Дервиш дог. 67/03,02,2016 419 14.34   0.00   14.34   

5.5 Нуридин Мехмед Юмер дог. 68/03,02,2016 238 24.06   0.00   24.06   

5.6 Нуридин Мехмед Юмер дог. 8/10,05,2012 238 14.60   0.00   14.60   

6. Наказателни постановления 28-02 700.00   0.00   700.00   

6.1

Красимир Катев Асенов гр. Завет ул. "Калето" №21 НП 

002/22.01.2016 486 50.00   0.00   50.00   

6.2

Сергей Асенов Атанасов гр. Завет ул." Люлин" №15 НП 

003/15.03.2016 487 50.00   0.00   50.00   

6.3

Кадир Антонов Кирилов гр. Завет ул. "Калето" №31 НП 

004/15.03.2016 488 50.00   0.00   50.00   

6.4

Каплан Хюсеинов Гьочгелди с. Острово ул "Хан Кубрат" 

№1 НП 005/15.03.2016 489 50.00   0.00   50.00   

6.5

Халид Гюрсел Халид с. Брестовене ул. "Христо Ботев" 

№26 НП 006/20.04.2016 490 50.00   0.00   50.00   

6.6

Бенан Салим Сали гр. Завет ул. "Витоша" №2 НП 

007/20.04.2016 491 50.00   0.00   50.00   

6.7

Осман Ниязи Осман гр. Завет ул. "Оборище" №3 НП 

011/27.05.2016 492 50.00   0.00   50.00   

6.8

Исуф Ахмед Ахмед гр. Завет ул. "Люлин" №8 НП 

012/20.06.2016 493 50.00   0.00   50.00   

6.9

Росен Веселинов Митков гр. Завет ул. "Люлин" №28 

НП 013/20.06.2016 494 50.00   0.00   50.00   

6.10

Аделина Аврамова Симеонова гр. Завет ул. "Цар 

Симеон №60 НП 014/07.07.2016 495 50.00   0.00   50.00   

6.11

Али Азисов Салиев гр. Завет ул. Цар Симеон №60 НП 

015/07.07.2016 496 50.00   0.00   50.00   

6.12

Сергей Асенов Атанасов гр. Завет ул. Люлин №15 НП 

016/29.07.2016 487 100.00   0.00   100.00   

6.13

Гюлвер Хасанова Ибрямова с. Острово ул. "Хан Кубрат" 

№40 НП 017/29.07.2016 497 50.00   0.00   50.00   

ВСИЧКО: Х Х Х 26 949.97   11 100.51   38 050.48    

 
   Капиталови разходи  

Разчетът за финансиране на капиталовите разходи 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.  

През 2017 година плана на капиталовите разходи се актуализира на заседания на 
общинския съвет гр.Завет. 
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Уточненият  план на капиталовите разходи с източник на финансиране целева 
субсидия от републиканския  бюджет е в размер на 258 400 лв.  

С Решение № 192 с Протокол № 18от 28.04.2017 г. от Общинския съвет на гр. Завет е 
направена трансформация на целевите средства за капиталови разходи в размер на 123 000 
лева за текущ ремонт на общинска улична мрежа. 

С ПМС 153/28.07.2017 г.  и  ПМС  260/24.11.2017 г. плана на капиталовите се 
актуализира с 1 035 200 лв.  и достигна до 1 170 600 лв. Усвоените средства са в размер на 
345 900 лева. 

В плана н капиталовите разходи бяха включени и средства в размер на 231 875 лева 
прехвърлени от целевата субсидия 2016 година за разходване през 2017 година, от които са 
усвоени 205 230 лв. Възстановени средства в централния бюджет 644 лева и 26 000 лв. ще 
се разходват през 2018 г. за обект „Изработване на общ устройствен план“ . 

В плана на капиталовите разходи са включени средства в размер на 13 500 лв. от 
преходен остатък § 31-11, от които са усвоени 4 680 лв. 

Уточнения план на капиталовите разходи с източник на финансиране – собствени 
средства е в размер на 244 957 лв.  Усвоените средства в края на отчетния период са в 
размер на 41 978 лева. 

Уточнения план на капиталовите разходи с източник на финансиране – други са в 
размер на 2 338  лева, от които усвоените средства в края на отчетния период са в размер на 
1 819 лева. 

През 2017 година от целевата субсидия за капиталови разходи е прехвърлена сумата 
от 824 280 лева,  за разходване за същата цел през 2018 година. Обектите , за който ще се 
разходват тези средства са: 

1. Въвеждане на енергоефективни мерки в сградата на ДСП – Завет – 36 970 лв.; 
2. Закупуване на моторни снегорини – 976 лв.; 
3. Рехабилитация на зелени площи в околоблоковото пространство с изграждане 

на площадки за детски игри и спорт,и за отводнителна и дренажна система – 
кв.98, кв. 133, кв. 134 по плана на гр. Завет  - Етап 1 (ПМС 153/28.07.2017 г.) – 
268 734 лв. 

4. Рехабилитация на зелени площи в околоблоковото пространство с изграждане 
на площадки за детски игри и спорт,и за отводнителна и дренажна система – 
кв.98, кв. 133, кв. 134 по плана на гр. Завет  - Етап 2 (ПМС  260/24.11.2017 г) – 
517 600 лв. 

5. Неусвоен лимит 420.45 лв.  
 
Временни безлихвени заеми  - Временните безлихвени заеми между бюджети и сметки за 
средства от ЕС са в размер на  37 119 лв., както следва: 

- Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия в размер на – 38 101 със 
знак  

(„-‘‘) минус 

- Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на 982 
лв. 

Операции с финансови активи и пасиви 

 Наличността на средства по сметки в началото на годината 01.01.2017г. е в размер на 
783 441  лв., а в края на периода към 31.12.2017г. е в размер на 1 365 776 лв. 
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Средствата по проекти и програми от Европейския съюз се отчитат по сметки за 
средства от Европейския съюз.  

 Във връзка с влизането в сила от 01.01.2014 г. на Закона за публичните финанси 
(ЗПФ) предоставените средства от Европейския съюз се отчитат, се отчитат общо като 
средства от Европейския съюз или т. нар. СЕС.  

Изпълнението по средствата от ЕС към 31.12.2017 г. е както следва: 

 

1. Отчет за средства от ЕС администрирани РА – сметка 42 (Разплащателна Агенция) на 
община Завет към 31.12.2017 г. 

дейност параграф 46-10
общо 

приход
10-16 10-20 10-30

общо 

разход

1 1 122 ОА 0 0 0 0 0

3 0 326 ПГЗ 20536 20536 12302 7619 615 20536

20536 20536 12302 7619 615 20536  
 

2.Отчет за средства от ЕС администрирани НФ и КСФ на община Завет към 31.12.2017 г. 

7 5 3 562 ЛА 1 008 -1 008 0 0

Ж 5 3 589 BG05M9OP001-2.002-0124-C001 628 192 126 14 678 207 432 6 511 154 584 18 487 8 399 3 481 1 502 1 049 11 600 1 819 207 432

И 6 2 622 BG05M9OP001-1.002-0126 АММ 88 146 137 -12 023 134 202 4 028 2 240 64 930 7 968 3 517 2 043 52 398 49 026 134 202

Й 5 3 524 ОП Храни… проект Топъл обяд 40 618 -283 40 335 563 263 112 48 29 39 226 94 40 335

Е 5 3 533 BG05M9OP001-1.005 ОЗМХ 2017 0 17 917 17 917 15 099 1 670 725 423 17 917

ОЗМХ 2016 2 346 -2 346 0 0

З 5 3 588 BG05M9OP001-2.003 Приеми ме 2015 4 918 4 918 3 405 267 123 1 123 4 918

Общо ОА 4 070 401 716 -982 0 404 804 11 102 2 503 234 613 3 405 28 504 0 12 812 5 976 39 226 1 648 0 1 049 11 998 1 123 49 026 1 819 404 804

ОДЗ Завет 1 825 23 462 25 287 17 419 330 1 832 648 822 480 2 352 1 404 25 287

3 0 311 1 825 23 462 0 25 287 0 0 17 419 0 330 1 832 648 822 480 0 2 352 1 404 0 0 0 0 25 287

СУ Завет 11 441 20 973 -3 241 29 173 17 410 1 760 404 746 394 3 951 4 508 29 173

ОУ Брестовене 6 723 20 717 -4 954 22 486 13 580 1 405 511 638 372 5 980 22 486

ОУ Острово 4 164 8 847 -2 671 10 340 6 392 681 247 307 179 2 347 187 10 340

ОУ Веселец 4 423 7 501 -4 830 7 094 5 629 628 216 270 131 220 7 094

ОУ Сушево 2 684 7 421 -1 440 8 665 5 606 639 217 269 118 1 816 8 665

3 0 322 29 435 65 459 0 -17 136 77 758 31 207 0 17 410 0 5 113 1 595 2 230 1 194 0 3 951 14 871 0 187 0 0 0 77 758

3 0 326 ПГЗ 5 059 13 574 -6 698 11 935 8 596 852 303 387 226 1 571 0 11 935

Общо ОПРЧР 40 389 504 211 -982 -23 834 519 784 50 905 2 503 269 442 3 405 36 301 2 546 16 251 7 876 39 226 3 951 20 442 1 404 12 185 1 123 49 026 1 819 519 784

10-1405-52 52-0163-01 42-02 43-0901-02 05-5102-01 02-02 10-2088-0376-00 10-16
общо 

разход
02-05 10-1505-80

общо 

приход
10-51дейност параграф 01-0162-01 10-1105-60

 

 

Отчет на чуждите средства – код 33 

 В отчета на чуждите средства на община Завет са отчетени средства , внесени на 
разпореждане по набирателната сметка на общината. Наличността към 01.01.2017г. по тази 
сметка е 336 786 лв., а към 31.12.2017 г. средствата са в размер на 296 347 лв., с характер на 
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внесени суми като депозити за участие в търгове за обществени поръчки, суми внесени като 
гаранции за добро изпълнение на договори с общината. 

 

Отчет за състоянието на общинския дълг 

 С Решение № 128/28.03.2015 година на Общински съвет – Завет, се дава съгласие за 
кандидатстване и получаване на безлихвен заем от Предприятие за управление на 
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за реализация на проект „Проект за 
подобряване на системата за сметосъбиране и сметоизвозване в община Завет“ в размер на 
300 000 лева. 

 С Решение № 333/06.07.2015 година на Общински съвет – Завет се утвърждава  
погасителен план по Договор за безлихвен заем, сключен между ПУДООС и Община Завет 
на стойност 195 929 лева. с условия за погасяване: 

-с гратисен период до 24 месеца; 

-до 36 месеца срок на погасяване ( от 10 юни 2017г. до 10 май 2020 г. с размер на 
погасителна вноска 5 443 лева.) 

 Община Завет  има сключен договор за безлихвен заем с ПУДООС № 
10586/15.07.2015г. на стойност 195 929 лв. 

На 05.08.2015 година Община Завет усвоява 195 929 лева. 

Общината закупува сметопочистващ камион на стойност 165 329лв. и  60 броя контейнери 
тип „Бобър“ на стойност 30 600лв.  

 На 08.12.2016 г. общината сключва договор с ПУДООС № 11290 на стойност 104 071 
лв. за закупуване на комбиниран багер-товарач за почистване на нерегламентирани 
сметища, обществени терени и тротоарни площи, с условия за погасяване: 

-с гратисен период до 24 месеца; 

-до 36 месеца срок на погасяване ( от 17 ноември 2018 г. до 17 октомври 2021 г. с размер на 
погасителна вноска 2 890 лева.) 

 От месец юни 2017 г. започна погасяването на дълга по договор за безлихвен заем с 
ПУДООС № 10586/15.07.2015г. по 5 443 лв. на месец. Общо погасени средства към 
31.12.2017 г. са в размер на 38 101 лв. 

Към 31.12.2017 год. Община Завет има дълг към ПУДООС в размер на 261 899 
лева. 

 В Приложение № 17 към ФО-1/2018 г.  подробно е въведена информация за 
състоянието на общинския дълг на община Завет към 31.12.2017 г., като неразделна част от 
отчета за изпълнението на бюджета за 2017 г. 

 
 Насоки и действия предприети от Общинското ръководство с цел намаляване на 
разходите за общински дейности в частта на веществената издръжка и подобряване на 
събираемостта  на общинските приходи са както следва: 

1. Преразгледани са  действащите договори за извършване на  услуги,  
2. Завишен е контрола по събирането на таксите от детските градини, домашен 

социален патронаж и от общинските пазари; 
3. С Решение № 132 от протокол № 18/26.01.2009г.  не се обслужват граждани, 

които имат данъчни задължения; 
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4. Със заповед на Кмета на общината са лимитирани разходи в частта на издръжката; 
5. В частта на просрочените вземания от наеми договорите са преразгледани и със 

всички наемоползватели са проведени разговори. Същите са поканени да си 
издължат задълженията.  

 
 Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. в частта на 
местни дейности е изпълнена за 2017 година. В прогнозата са планувани приходи 
за местни дейности в размер на 978 859 лв., а изпълнението на местните приходи 
по отчета за 2017 година е в размер на 1 138 975 лв. 
 
 
Баланс на отчет към 31.12.2017 година 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Общата численост на персонала в общината към 31.12.2017 г. е: 

 

Държавни дейности           ПЛАН    ИЗПЪ ЛНЕНИ Е

ПРИХО ДИ   ДД 4 130 945 3 971 186
РАЗХОД И  ДД 4 130 945 3 971 186
РАЗЛИКА 0 0

О бщи нски дейности ПЛАН    ИЗПЪ ЛНЕНИ Е

ПРИХО ДИ   М Д 3 993 218 2 750 588
РАЗХОД И  МД  3  993 218 2 750 588

- м естни дейности 3  790 018 2 589 666

- държ. д-ти  с  дофинансиране 203 200 160 922

РАЗЛИКА 0 0

ВСИЧКО П РИХО ДИ 8 124 163 6  721 774

ВСИЧКО РАЗХ ОДИ 8 124 163 6  721 774

РАЗ ЛИ КА 0 0
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      В числеността на общината влизат : общинска администрация, администрация по 
кметства, числеността в училищата и детските градини на територията на община Завет. 

 През 2017 г. община Завет запази обема на предоставените услуги от общината и 
повиши тяхното качество, чрез по-добра организация и завишен контрол. 

 Осигуряването на публичност и прозрачност в процеса на изпълнение на бюджета на 
община Завет по приходната и разходната му част, както и реализмът в подхода на 
бюджетиране, довеждат до по-голямо доверие и подкрепа от обществеността. 

           Към Годишния отчет  за изпълнение на бюджета на Завет към 31.12.2017 г.на 
вниманието на Общинския съвет са  представени следните ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 
1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Завет към 31.12.2017 г. 
2. Отчет за капиталови разходи на Община Завет към 31.12.2017 г. 
3. Отчет за капиталови разходи  по обекти на Община Завет към 31.12.2017 г. 
4. Отчет за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и 

Структурните фондове към Националния фонд, предоставени по ОП – код  98 (KSF) 
на Община Завет към 31.12.2017 г. 

5. Отчет за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на РА, държавен фонд 
„Земеделие“ – код 42 (RA) на Община Завет към 31.12.2017 г. 

6. Отчет за други средства от Европейския съюз – код 96 (DES) на Община Завет към 
31.12.2017 г. 

7. Отчет за средствата по други международни програми – код 97 (DMP) на Община 
Завет към 31.12.2017 г. 

8. Отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства - код 33 на Община 
Завет към 31.12.2017 г. 

9.    Баланс на Община Завет към 31.12.2017 г. 
10. Отчет за състоянието на общинския дълг на Община Завет към 31.12.2017 г. 
съгласно  чл. 9 от Закона за общинския дълг ( Приложение  № 17 към ФО-1/2018г. ) 
11. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на отчета за изпълнение на 
бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Завет за 2017 
година. 

 
         Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  чл. 140 от Закона за публичните финанси, чл. 
9, ал. 3 от Закона за общинския дълг, чл. 44 ал. 5 от Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет, Общинският  
съвет  гр. Завет  

 
                                                           РЕШИ:    

 
1. Приема  Годишен отчет  за изпълнение на бюджета на Община Завет към 

31.12.2017г. по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи за 7 343 450 лева, с 

преходен остатък – 1 365 776 лева. 

2. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и на сметките за средства 

от Европейския съюз по функции, дейности и параграфи за 540 320 лева, с преходен остатък 

0 лева.  

3. Приема отчета за капиталовите разходи. 
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4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2017 г., съгласно  чл. 9 

от Закона за общинския дълг. 

5.  Приема извършените разходи до размера на фактическите съгласно чл. 8, ал. 3 и ал. 

4 от Закона за местните данъци и такси, в т.ч. за ЦДГ, детски ясли, Домашен социален 

патронаж, други за сметка на останалите приходоизточници. 

       6.  Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
             Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 

 
 
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  № 32 от 12.07.2018 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 15(петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 2(двама) от проведеното поименно гласуване прие 
следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 355 
 

         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. Във връзка с това  на вниманието на Общинския 
съвет е предложен  отчет за извършени командировъчни разходи от кмета на общината и 
преседателя на Общинския съвет за първото тримесечи евна 2018 година. 
        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  първото  тримесечие на 2018 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  2018 г. 

 
Отчетен период – 

ІІ-ро тримесечие на 2018 г. 
Направени  разходи от  

Кмет  на Община 
 

Направени разходи от 
Председател на  Общинския  

съвет 
1. Командировки в чужбина 0.00 лв 0.00 лв 
2. Командировки в страната 1 346.99 лв 40.00 лв 
    в т.ч. дневни 200.00 лв 40.00 лв 
              квартирни 1146,99 лв 00.00 лв 

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

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 

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  №32  от 12.07.2018  година 
 

 ПО ТРЕТА ТОЧКА 
      Определяне на допълнително възнаграждение  за  постигнати резултати. на       
кметовете на кметства в бщина Завет. 

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

РЕШЕНИЕ  № 356 
 

 Във връзка с извършената оценка  на изпълнението за постигнати резултати на 
служителите в общинска администрация Завет  за периода  І-VІ  месец на 2018 година и 
реализираната икономия на финансовите средства,  заложени във фонд „Работна заплата” за  
дейност  122 „Изпълнителни и законодателни органи”, и на основание чл. 4, ал. 5 от ПМС 
№ 67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и дейности,  икономията на 
средства за заплати може да се използва текущо само за изплащане  на допълнителни 
възнаграждения за постигнати резултати  в съответствие  с действащата нормативна уредба 
и вътрешните правила за работната заплата.  

В съответствие с чл.27 от Вътрешните правила за заплатите в Общинската 
администрация Завет: „Общинският съвет може да определя с решение допълнителни 
възнаграждения за постигнати резултати, както следва: 

1. на кметовете на кметства – по предложение на кмета на общината; 
2. на кмета на общината – по предложение на Общинския съвет или на неговия 

председател.» 
            Предвид гореизложеното и  на основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА  във връзка  
чл. 4, ал. 5  от  ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и 
дейности,  Общинският  съвет гр. Завет 

                                                            РЕШИ: 
 
1. Определя еднократно допълнително възнаграждение  в размер на 80 % от 

основната заплата  на  кметовете   на    кметства  с.  Брестовене,  с.Острово,   с.Веселец, с. 
Прелез, с. Сушево, с. Иван Шишманово за  постигнати добри резултати в изпълнение на 
целите на администрацията при оптимално използване на ресурсите, за сметка на 
реализираната икономия по фонд „Работна заплата” за  дейност  122 „Изпълнителни и 
законодателни органи”.   

2. Възлага на кмета на Община Завет  със своя  заповед да разпореди начисляването 
и изплащането на допълнителното  възнаграждение. 
            3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

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

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  №  32  от  12.07.2018  година 
 

   ПО  ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
    Определяне на допълнително възнаграждение  за  постигнати резултати  на 

Кмета на Община Завет.  
                                                                                                Докл.: Е.Исмаил- Председател ОбС                                                                                                                             

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

РЕШЕНИЕ  № 357 
 

Във връзка с извършената оценка  на изпълнението за постигнати резултати на 
служителите в общинска администрация Завет  за периода І-VІ  месец на 2018 година и 
реализираната икономия на финансовите средства,  заложени във фонд „Работна заплата” за  
дейност  122 „Изпълнителни и законодателни органи”, и на основание чл.4, ал.5 от ПМС № 
67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и дейности,  икономията на 
средства за заплати може да се използва текущо само за изплащане  на допълнителни 
възнаграждения за постигнати резултати  в съответствие  с действащата нормативна уредба 
и вътрешните правила за работната заплата. 

В съответствие  с чл.27 от  Вътрешните правила за заплатите в Общинската 
администрация  Завет : „Общинският съвет може да определя с решение допълнителни 
възнаграждения за постигнати резултати, както следва: 

1. на кметовете на кметства – по предложение на кмета на общината; 
2. на кмета на общината – по предложение на Общинския съвет или на неговия 

председател.» 
          Предвид гореизложеното и  на основание чл. 21, ал.1, т. 23  от ЗМСМА във връзка  чл. 
4, ал. 5  от  ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и дейности, 
Общинският  съвет гр. Завет  

                                                            РЕШИ: 
 
1. Определя еднократно допълнително възнаграждение за  постигнати добри 

резултати в изпълнение на целите на администрацията при оптимално използване на 
ресурсите, на Кмета на община Завет в размер на 80 % от основната заплата,  за сметка на 
реализираната икономия  по фонд „Работна заплата” на  дейност  122 „Изпълнителни и 
законодателни органи”. 
             2. Възлага на кмета на Община Завет  със своя  заповед да разпореди начисляването 
и изплащането на допълнителното  възнаграждение. 
             3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 
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  №32 от 12.07.2018  година 
 
       ПО  ПЕТА ТОЧКА 
      Кандидатстване на Община Завет с проектно предложение „Обзавеждане на 

общинска образователна инфраструктура - Детска градина „Слънчо“ гр.Завет, Детска 
градина „Червената шапчица“ с.Брестовене  и Детска градина „Радост“ с.Острово“, 
по процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ №BG06RDNP001-19.030, МИГ Завет-Кубрат, по мярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 
малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони. 
                                                                                                Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

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

 
РЕШЕНИЕ  № 358 

 
Местна инициативна група Завет – Кубрат откри процедура №  BG06RDNP001 – 

19.030  за подбор на проектни предложения  за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони”. Процедурата се обявява в рамките на прилагане 
на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 
местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

Мярката подкрепя инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на 
двете общини Завет и Кубрат, включително инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници и спестяване на енергия. 

Допустими кандидати по процедурата са: 
1.  Община Завет или Община Кубрат; 
2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и 

спортната инфраструктура и културния живот; 
3.  Читалища за дейности, свързани с културния живот; 
4. Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Община Завет или 

община Кубрат. 
 
Допустими дейности за финансиране са: 
1.   Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 

предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение; 
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2. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална 
инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на 
деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;. 

3.  Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят 
обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; 

4. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 
инфраструктура; 

5. Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или 
обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности 
по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; 

6. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска 
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони. 

 
Допустими разходи по мярката са:  

1.  За строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване, ремонт 
и/или реставрация на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост съгласно 
допустимите за подпомагане дейности:  

      а)  разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи; 
      б)  непредвидени разходи в размер до 5% от стойността на одобрените СМР. 
2. Закупуване на нови транспортни средства, оборудване и обзавеждане до пазарната 

им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане 
дейности. 

3. Придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, лицензи, 
регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност. 
Разходите по т. 3 са допустими само в случай, че се кандидатства за разходи по т. 1 и са 
необходими за постигане на целите на мярката. 

4. Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и 
консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, 
извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за 
подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на 
сто от общия размер на допустимите разходи, включени в т.1, буква "а", т. 2 и 3. 

5. Разходите за предварителни проучвания и консултантски услуги по подготовка, 
изпълнение и отчитане на проектите, са част от разходите по т.4 и не могат да надвишават 
5% от сумата на допустимите разходи. 

6. Закупуването чрез финансов лизинг на активите е допустимо, при условие че 
ползвателят на помощта стане собственик на съответния актив не по-късно от датата на 
подаване на заявката за междинно или окончателно плащане за същия актив. 
      

Период за прием: 
1-ви период на прием на проектни предложения: 
Начален срок за подаване на проектните предложения: от 28.05.2018г. 
Краен срок за подаване на проектни предложения: до 16.30 часа на 16.07.2018 г. 
2-ри период на прием на проектни предложения:  
Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.11.2018 г. 
Краен срок за подаване на проектни предложения : до 16.30 часа на 31.12.2018 г. 
            

Бюджет на приема: 
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Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е: 528066.00  лева (100 %), 
от които  475259.40  лева (90 %)  от ПРСР 2014 – 2020 г. (ЕЗФРСР) и 52806.60 лева (10 
%)  - Национално съфинансиране. 
 

Бюджетът по процедурата за 1-ви период на прием е:  528066.00  лева. 
Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова 

помощ за конкретен проект са както следва: 
Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ:19 558.00 лева;      
Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ : 97 790.00 лева. 

            На територията на община Завет функционират  6(шест) детски градини, както 
следва: 

1.1. ДГ „Слънчо” гр. Завет. 
1.2. ДГ „Червената шапчица” с . Брестовене. 
1.3. ДГ „Радост” с. Острово. 
1.4. ДГ „Пролет” с. Веселец 
1.5. ДГ „Славейче” с. Прелез 
1.6. ДГ „Осми март” с. Сушево 

 
         В тях се  обучават и възпитават децата от  предучилищна възраст. Съгласно Решение 
№ 223, прието по Протокол № 32 от 29.01.2010 година във всички  детски градини в 
общината се прилага системата на делегираните бюджети и същите са второстепенни 
разпоредители с бюджетни кредити. 
        Средствата, които се предоставят от държавния бюджет покриват  разходите за 
възнаграждения  и издръжка на  заведенията, но не са  достатъчни  за подмяна на  
оборудване, основни ремонти и пр. Община Завет също не разполага с достатъчен финансов 
ресурс за покриване всички нужди на детските заведения.  
        Оборудването на детските градини не е подменяно почти от времето на тяхното 
създаване и е морално остаряло. Не подлежи на  ремонт и възстановяне. С цел подобряване 
на материалната база е необходимо амортизираните и негодни за употреба мебели  да бъдат 
подменени с нови такива. 
         Директорите на детските градини искат да се възползват от възможността, която се 
предоставя от Местна инициативна група Завет – Кубрат  с процедура №  BG06RDNP001 – 
19.030 и предлагат  да се подготви проект за  кандидатстване  за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. Процедурата се обявява в 
рамките на прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно 
развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 
                
          Община Завет взе предвид нуждите на детските заведения и изготви проект за 
закупуване на  така  необходимото обзавеждане, за да може децата  от общината да се 
радват на нови, по-добри и функционални мебели и оборудване. Със средства от проекта се 
предвижда закупуването на  следното обзавеждане: 

1. Единично детско легло с матрак; 
2. Единично детско гардеробче; 
3. Единично детско шкафче за обувки; 
4. Детска маса „Теменужка” – кръгла. 
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На този етап изготвеният проект предвижда закупуване на обзавеждане само за три  
детски градини, съответно - Детска градина „Слънчо“ гр.Завет, Детска градина „Червената 
шапчица“ с.Брестовене  и Детска градина „Радост“ с.Острово. На следващ етап ще 
кандидатсваме с проект и за останалите детски градини. 
          
            Воден  от  гореизложеното и вярвайки, че децата на община Завет са нейното 
богатство и бъдеще и заслужават по-добри условия на живот в детските заведения, 
предлагам  Община  Завет да кандидатства  за финансиране по Процедура за подбор на 
проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
№BG06RDNP001-19.030, МИГ Завет-Кубрат, по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с 
проектно предложение: „Обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - 
Детска градина „Слънчо“ гр.Завет, Детска градина „Червената шапчица“ 
с.Брестовене  и Детска градина „Радост“ с.Острово“. 
 

  Дейностите по проекта отговарят на Приоритетна област 1:„Създаване на условия 
за развитие на местните общества на знанието”, Мярка 1 „Повишаване 
ефективонстта на обучението, раздел „Модернизация на образователния процес и 
инфраструктура: осигуряване условия за предучилищно възпитание и постепенно 
преминаване  към целодневен учебен процес” от Плана за развитие на Община Завет за 
периода 2014-2020 година.  
          Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.23  и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация,  Общинският съвет гр. Завет  
 

РЕШИ: 
 

             1. Дава съгласие Община Завет да кандидатства за финансиране по Процедура 

за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ №BG06RDNP001-19.030, МИГ Завет-Кубрат, по мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 

съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с 

проектно предложение „Обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - 

Детска градина „Слънчо“ гр.Завет, Детска градина „Червената шапчица“ 

с.Брестовене  и Детска градина „Радост“ с.Острово“. 

             2. Упълномощава кмета на Община Завет да предприеме всички необходими 

действия за кандидатстване и изпълнение на проект „Обзавеждане на общинска 

образователна инфраструктура - Детска градина „Слънчо“ гр.Завет, Детска градина 

„Червената шапчица“ с.Брестовене  и Детска градина „Радост“ с.Острово“. 

     Общинският съвет – Завет  удостоверява, че дейностите, включени в проект 
„Обзавеждане на общинска образователна инфраструктура - Детска градина 
„Слънчо“ гр.Завет, Детска градина „Червената шапчица“ с.Брестовене  и Детска 
градина „Радост“ с.Острово“, съответстват на Приоритетна област 1:„Създаване на 
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условия за развитие на местните общества на знанието”, Мярка 1 „Повишаване 
ефективонстта на обучението, раздел „Модернизация на образователния процес и 
инфраструктура: осигуряване условия за предучилищно възпитание и постепенно 
преминаване  към целодневен учебен процес”от Плана за развитие на Община Завет за 
периода 2014-2020 година.  

      3.  На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване 
защита на особено важни и значими обществени интереси, допуска предварително 
изпълнение на решението.  

       Разпореждането за допускане на предварително изпълнение подлежи на оспорване в 
3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс. 
             4. Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им.  
             Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 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 
                                                                  
                                                                      
 
 
 
 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Завет, проведено на 
12.07.2018 г.,  Протокол № 32, т. 5 от дневния ред по доклад № 03-645/06.07.2018 г., при 
кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване - с 15 (петнадесет) гласа „за”, 
„против” - 0 (нула), „въздържали се”- 0(нула), отсъстват -2(двама) и е подпечатано с 
официалния печат на Общинския съвет Завет. 
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                                                              ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                       Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №32 от 12.07.2018  година 
 

ПО ШЕСТА  ТОЧКА 
          Вземане на решение за  провеждане на изнесено заседание на Общинския съвет гр. 
Завет. 

                                                                                         Докл.: Е.Исмаил- Председател ОбС 
 

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

                              
                                                            РЕШЕНИЕ  № 359 

 
На заседанието на Постоянната комисия „Образование, култура, здравеопазване и 

социални дейности, младежки дейности и спорт” при Общинския съвет гр.Завет, което се 
проведе на 05.07.2018 г., постъпи предложение от съветници, едно от следващите заседания 
на Общинския съвет да се проведе извън територията на общината. Организирането и 
провеждането на изнесени заседания допринася  за  взаимното опознаване на общинските 
съветници, подобряване на тяхното взаимодействие  в рамките на постоянните комисии и  
Общинския съвет, повишаване ефективността на работа на Общинския съвет. 

В тази връзка и на основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.4, ал. 2 от Правилника за работа на 
Общинския съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общинският  съвет гр. Завет  

 
РЕШИ: 

 
1. Упълномощава Председателя на Общинския съвет гр. Завет да организира и проведе 

едно от следващите заседания на Общинския съвет гр. Завет  (през месеците август  или 
септември)  извън територията на  община Завет. 

2. На основание чл. 34, ал. 4 от ЗМСМА, разходите на общинските съветниците  за  
участието им  в  изнесеното заседание се  покриват от §10 на  дейност 123 „Общински 
съвети”.  
      3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

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

 

 
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  №32 от 12.07.2018  година 
 

ПО СЕДМА ТОЧКА 
       Предоставяне на еднократни парични помощи. 

                                                                                           Докл.:Е.Исмаил- Председател ОбС 
 
       Общинският съвет гр.Завет с 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 1(един), отсъстват - 2(двама)) прие следното 
 
                                                             РЕШЕНИЕ  № 360 

 
              В деловодството на Общинска администрация Завет  за  периода  на  месеците  май-
юни  2018г.  са  постъпили  27  заявления  за предоставяне на еднократна  парична  помощ.  
Болшинството от случаите  се отнасят  за  здравословни проблеми на заявителите  или на 
техни близки.  Всички молби са разгледани на  заседание на Постоянната комисия  
„Образование, култура, здравеопазване и социални дейности, младежки дейности и спорт” 
при Общинския съвет. Комисията прие следното СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна 
парична помощ  на 27 лица, посочени  в  настоящето предложение.  
       Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският  
съвет  гр. Завет  

 
РЕШИ: 

 
1. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 (двадесет) лева на 

Зехра  Хасан, Завет, Люлин № … за  лечение. 
2. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  40.00 (четиридесет) лева 

на Давид Исаев, Завет, Люлин №… за лечение. 
3. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 (двадесет) лева на 

Радка Минчева, Завет, Лудогорие №… за неотложни социални нужди. 
4. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 (двадесет) лева  на 

Иванка Цонева, Завет, Мраморно море № …  за лечение. 
5. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 20.00 (двадесет)лева на 

Мехмед Куртчу, Завет, Елин Пелин № … за лечение. 
6. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 30.00 (тридесет) лева на 

Хедие Панчоолу, Острово, Тракия № … за нуждите на детето и. 
7. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 (двадесет) лева на 

Емине Вели, Завет, Люляк № …  за лечение. 
8. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 20.00 (двадесет) лева  

Петко Георгиев, Завет, Ст.планина № … за лечение. 
9. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто) лева на Нежля  

Изет, Прелез, Бузлуджа № …. за  лечение. 
10. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 40.00 (четиридесет)  лева 

на Ахмед Ибрям,Прелез, Лудогорие № … за лечение. 
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11. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на 
Али Али, Ив.Шишманово, Младост № … за неотложни социални нужди. 

12. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  40.00 (четиридесет) лева 
на Зейти Селим, Завет, Орловска № … за  лечение. 

13. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  200.00 (двеста) лева на 
Рувейде Татар, Сушево, Еделвайс № … за претърпян пожар. 

14. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на 
Сейде  Сюлюман, Веселец, Европа № … за  лечение. 

15. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто) лева на 
Недрет Зекерие, Брестовене,  Н.Й.Вапцаров  №… за операция на внучето му. 

16. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  40.00 (четиридесет) лева 
на Ремзие  Тебер, Острово, Тракия № … за  лечение. 

17. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  40.00 (четиридесет)лева 
на Айше  Раим, Завет, Тракия №… за  лечение . 

18. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на 
Фатме Юсеин, Прелез, Еделвайс № … за  лечение. 

19. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  40.00 (четиридесет) лева 
на Вели Халил, Завет, Оборище № … за  лекарства. 

20. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на 
Шенай Асенова, Острово, П.Пенев № …. за посрещане нуждите на децата и. 

21. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на 
Сафие Ахмед, Брестовене, Хр.Ботев № …. за  неотложни социални нужди.. 

22. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на 
Ердинч  Махмудов, Сушево, Родопи  №… за  лечение. 

23. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  80.00 (осемдесет)лева на 
Лялизар Хасан, Веселец, Витоша №… за децата и. 

24. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  200.00 (двеста) лева на 
Невена  Стоянова, Острово, Лудогорие № ....за пожар. 

25. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на 
Зекие  Исмаилова, Острово, В.Левски № …за  лечение. 

26. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 20.00 (двадесет)лева на  
Анка  Иванова, Брестовене,  Дон № …. за  неотложни социални нужди. 

27. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 30.00 (тридесет)лева на  
Васвие  Исмаил, Завет, „Родопи” № …  за  неотложни социални нужди. 

 
Всичко  раздадени средства: 1470.00 лева  

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

29. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
            Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 

 
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  №32 от 12.07.2018  година 
 

ПО ОСМА  ТОЧКА 
       Приемане на Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция  
и  конфликт на интереси до Постоянната комисия по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ  
при  Общинския съвет гр. Завет. 

                                                                                                Докл.:Е.Исмаил- Председател ОбС 
                                                                           

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

РЕШЕНИЕ  № 361 
 

       Съгласно  разпоредбите на чл. 49 от Закона  за  противодействие на корупцията и 
за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), приет в началото на 
2018 година: 

 Чл. 49. (1) Лицата, на които е възложено разглеждането на сигнала, са длъжни:  
1. да не разкриват самоличността на лицето, подало сигнала;  
2. да не разгласяват фактите и данните, които са им станали известни във връзка 

с разглеждането на сигнала;  
3. да опазват поверените им писмени документи от нерегламентиран достъп на 

трети лица.  
(2) Лицата по ал. 1 предлагат на съответните ръководители предприемането на 

конкретни мерки за опазване на самоличността на подалия сигнала, включително мерки, 
предотвратяващи действия, чрез които му се оказва психически или физически натиск.  
          Постоянната комисия по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ,  изградена с Решение № 
329/26.04.2018 г. на Общинския съвет гр. Завет, на свое заседание, проведено на 05.07.2018 
г., изготви Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция  и  
конфликт на интереси до Постоянната комисия по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ  при  
Общинския съвет гр. Завет, които предлага на вниманието на Общинския съвет за 
приемане. 
           Така предложените вътрешни правила са изготвени на основание чл. 49, ал. 2 от  
Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество 
(ЗПКОНПИ) е се прилагат  в  хода на  производства за установяване на конфликт на 
интереси по §2, ал. 5, провеждани от Постоянната комисия по чл. 72, ал.2, т. 3. от 
ЗПКОНПИ, изградена при Общинския съвет гр. Завет. 
           Правилата се прилагат за защита на лицата, подали сигнал за корупция или за 
конфликт на интереси по отношение на лица по §2, ал. 1 от допълнителните разпоредби на 
ЗПКОНПИ. Те определят основни задължения по постъпване, реда за регистринане, водене 
на регистъра и движение на сигналите, способи и механизми за защита на лицата, подали 
сигнали, контрол, отговорност и отчетност във връка с постъпилите сигнали. 
 
           Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 49, ал. 2 от Закона  за  



 
 

29

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,   
Общинският  съвет гр. Завет   

 
РЕШИ: 

 
1. Приема Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция  и  

конфликт на интереси до Постоянната комисия по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ  
при  Общинския съвет гр. Завет. 

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

        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  №32 от 12.07.2018  година 
 

ПО ДЕВЕТА   ТОЧКА 
        Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, находящ се 
в гр. Завет, ул. „Тракия“ № 1 за срок от 5 години 
                                                                                            Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

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

РЕШЕНИЕ  № 362 
 

Съгласно чл. 14, ал. 1, от Закона за общинската собственост, свободни нежилищни 
имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на 
общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават 
под наем на трети лица. Срокът на отдаване под наем на имотите по ал.1 се определя от 
общинския съвет. Съгласно чл.14, ал.6, от Закона за общинската собственост с решение на 
общинския съвет имоти по ал.1  могат да се отдават под наем без търг или конкурс за 
здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на 
населението. 

От страна на д-р Евгения Цонева Вълева – управител на ЕТ „Д-р Евгения Цонева - 
АПМПИП“, ЕИК 116555887, е проявен интерес към част от имот общинска собственост, 
представляващ лекарски кабинет и чакалня с обща площ 20 кв.м.,  находящ се на втория 
етаж на двуетажна масивна сграда със застроена площ 173 кв.м., гр. Завет кв. 50 УПИ I – 
„Дневен център за възрастни хора“, ул. „Тракия“ № 1. Имотът е включен в Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при община Завет 
за 2018 г. в буква „А. Имоти, които община Завет има намерение да предостави под наем” 
от Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 
търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на 
концесия, дарения“. За имота има съставен акт за частна общинска собственост № 52 от 
05.10.2010 г. В момента имота е свободен и може да се предостави под наем на д-р Евгения 
Вълева.  

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

самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал.1, ал.3 и ал.6 от Закона за общинската 
собственост, чл. 26, ал. 1, т.1 и ал.3 от Наредба № 2 на ОбС – Завет за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, чл.2, ал.1, т.6а от Наредба 7 на ОбС – 
Завет за базисни /начални/ цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, 
Общинският  съвет  гр. Завет  
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                                                           РЕШИ:    
 

        1. Общински съвет дава съгласие за предоставяне под наем на част от имот – частна 
общинска собственост, представляващ лекарски кабинет и чакалня с обща площ 20 кв.м.,  
находящ се на втория етаж на двуетажна масивна сграда със застроена площ 173 кв.м., гр. 
Завет кв. 50 УПИ I – „Дневен център за възрастни хора“, ул. „Тракия“ № 1, със наемна цена 
на месец в размер на 12,72 лв. с ДДС, съгласно Наредба № 7 за базисни цени за отдаване 
под наем на обекти – общинска собственост. 

    2. Възлага на кмета на община Завет след влизане на настоящото решение в сила да 
сключи договор с д-р Евгения Вълева за отдаване под наем на имот – частна общинска 
собственост със срок от 5 (пет) години. 

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  №32 от 12.07.2018  година 
 

ПО ДЕСЕТА  ТОЧКА 
          План-сметка на разходите за организирането и провеждането на селищния 

празник на град Завет за 2018 година. 
                                                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  
      Общинският съвет гр.Завет 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват -2(двама)  прие следното 
                                                            

РЕШЕНИЕ  № 363 
 

Бюджетът на Община Завет за 2018 година е приет с Решение № 295 с Протокол № 
26 от 26.01.2018 г. от Общинския съвет на гр. Завет.  

По бюджета на общината за 2018 год. за културния календар са предвидени 100 000 
лева (сто хиляди лева). Във връзка с организирането и провеждането на традиционния 
селищен празник на град Завет са необходими 29 890 лв.. (двадесет и девет хиляди 
осемстотин и деветдесет лева), с които ще се обезпечат финансово планираните 
мероприятия, чрез които ще се опитаме да създадем празнично настроение на гражданите и 
гостите на града. Изготвена е план – сметка с която са описани необходимите средства за 
предвидените дейности и услуги за провеждането на селищния празник. При 
организирането на традиционния селищен празник на гр. Завет предвидените средства са  
необходими с цел успешно провеждане на селищния празник, поради което е необходимо 
да се приеме план--сметка на разходите за организирането и провеждането на селищния 
празник на град Завет. 
             

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА,  
Общинският съвет гр. Завет  

                                                              
                                                         РЕШИ: 
 

1. Приема план-сметка на разходите за организирането и провеждането на селищния 
празник на град Завет (Приложение  № 1). 
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                                                                                                                Приложение № 1 

 

ПЛАН-СМЕТКА 

НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЛИЩНИЯ ПРАЗНИК  

НА ГРАД ЗАВЕТ 

/27.07.2018 г. - 29.07.2018 г./ 

 
 
 
 
2. Средствата да бъдат изплатени от Функция 7 „КУЛТУРА‘ , дейност 759 „Други 

дейности по културата“, § 10-98 „Други разходи, некласифицирани в други параграфи и 
подпараграфи“ от ЕБК в размер на предвидените в приложената план-сметка средства. 

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

 
 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
ЕРСИН  ИСМАИЛ  
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ по 

ред 

Наименование на разхода Сума в лева 

1. Конни надбягвания 13 000 лв. 

2. Развлекателна програма с участието на местни колективи и 

външни изпълнители (поп певица  

и поп-фолк певица), водещ, кино и детско парти 

10 070 лв. 

3. Външни услуги-изграждане на сцена, осветлени, озвучаване, 

декори, празнична заря, рекламни материали и други режийни 

разходи. 

5 520 лв. 

4.  Спортни мероприятия 1 300 лв. 

 ОБЩО РАЗХОДИ 29 890 лв. 
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                                                          ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

                                                       Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №32 от 12.07.2018  година 
 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА   ТОЧКА 
          Актуализиране на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. и 

бюджета на Община Завет за 2018 година.  
                                                                                                            Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  

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

 
РЕШЕНИЕ  № 364 

 
Бюджетът на Община Завет за 2018 година е приет с Решение № 295 с Протокол № 

26 от 26.01.2018 г. от Общинския съвет на гр. Завет.  
В деловодството на общинска администрация гр. Завет постъпи докладна записка от 

директора на ОП „Воден-2009“ гр. Завет с входящ № УД-02-195-119/02.07.2018 г. за 
закупуване и предоставяне на трактор с прикачен инвентар към него за поддържане на 
зелени площи-паркове, гробища, джамии, училища, църкви и други територии в седемте 
населени места, преназначени за обществено ползване на територията на община Завет. 
Капиталовият разчет за 2018 година е преразгледан според необходимостта и приоритетите, 
което налага  актуализация на  разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. и 
бюджета на община Завет за 2018 година.  

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

чл. 124, ал. 2 и чл. 125, ал. 1 т.2 от Закона за публичните финанси и  чл.37, ал.1 и ал.2 от 
Наредба № 10 за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за местните 
дейности за следващите три години за съставянето, приемането , изпълнението и 
отчитането на бюджета на община Завет,  Общинският  съвет  гр. Завет  

 
  
                                                           РЕШИ:    
 

1. Актуализира бюджета на община Завет за 2018 година: 
 

1.1.Променя плана на разходната част по функции, дейности и параграфи, съгласно 
Приложение  № 1. 
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          Приложение № 1 

ПЛАН 

на разходната част 

на бюджета на Община Завет за 2018г. 

     

вид разход §§ 

уточнен  
годишен 
план към 

30.06.2018г. 

корекция 
към 

12.07.2018 

актуализиран 
годишен план 

Общо разходи по бюджета на Община 
Завет в т.ч.   276586 0 276586 

1 1 122 ДЕЙНОСТ 
Общинска администрация   11820 82023 93843 

Осн.рем.на ДМА 51-00 0 82023 82023 

Придобиване на ДМА 52-00 10000 0 10000 

придобиване на компютри и хардуер 52-01 10000 0 10000 

Придобиване на НДМА 53-00 1820 0 1820 

придобиване на програмни продукти и 
лицензи за програмни продукти 53-01 1820 0 1820 

5 3 524 ДЕЙНОСТ  
Домашен социален патронаж   136970 -36970 100000 

Осн.рем.на ДМА   136970 -36970 100000 

6 1 603 ДЕЙНОСТ  
Водоснабдяване и канализация   23120 -5120 18000 

Осн.рем.на ДМА 51-00 23120 -5120 18000 

6 1 606 ДЕЙНОСТ  
Изграждане, ремонт и поддържане на 

уличната мрежа   43200 -41757 1443 

Осн.рем.на ДМА 51-00 43200 -41757 1443 

6 2 623 ДЕЙНОСТ  
Чистота   48000 12800 60800 

Придобиване на ДМА 52-00 48000 12800 60800 

придобиване на друго оборудване, 
машини и съоражения 52-03 10000 6000 16000 

придобиване на транспортни средства 52-04 38000 6800 44800 

6 2 629 ДЕЙНОСТ  
Други дейности по опазване на 

околната среда   13476 -10976 2500 

Осн.рем.на ДМА 51-00 10000 -10000 0 

Придобиване на ДМА 52-00 3476 -976 2500 

придобиване на друго оборудване, 
машини и съоражения 52-03 3476 -976 2500 
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1.2.Променя разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Завет за 2018 година, съгласно Приложение  № 2 и 
Приложение  № 3. 

 

  

 
 
 

Приложение № 2 

   

Разчет за финансиране на КР с източник на финансиране за 2018 г. 

   

Наименование 
било - приходи от 
ДД 

става - приходи от 
ДД 

общо капиталови разходи финансирани от ДД  
(целева събсидия за капиталови разходи) 137920 137920 

§5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 95600 82800 

Функция 01 0 44077 

ПОДМЯНА НА ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ ТАВАНСКИ И 
МЕЖДУЕТАЖЕН ДЪРВЕН ГРЕДОРЕД - КМЕТСТВО БРЕСТОВЕНЕ 0 44077 

Функция 06 95600 38723 

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 2 ПО ПМС 
260/24.11.2017 19280 19280 

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ПОДМЯНА НА 
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА 
ЗАВЕТ 23120 18000 

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 
НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 43200 1443 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗАЩИТНА ДИГА В СЕЛО БРЕСТОВЕНЕ 10000 0 
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§5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 40500 53300 
Функция 06 40500 53300 
ЗАКУПУВАНЕ НА ТРАКТОР 
 38000 44800 
ЗАКУПУВАНЕ НА ГРЕБЛО ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕ 0 6000 
ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОБЛОК С РЕМАРКЕ 2500 2500 
§5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 

1820 1820 

Функция 01 1820 1820 
ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ 1820 1820 

общо капиталови разходи финансирани от МД  
(целева събсидия за капиталови разходи) 974480 974480 

§5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 923304 924280 

Функция 01 0 37946 

ПОДМЯНА НА ДЪРВЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ ТАВАНСКИ И 
МЕЖДУЕТАЖЕН ДЪРВЕН ГРЕДОРЕД - КМЕТСТВО БРЕСТОВЕНЕ 0 37946 

Функция 05 136970 100000 
 
ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТОВНИ МЕРКИ В СГРАДАТА НА ДСП 
ГР.ЗАВЕТ 136970 100000 

Функция 06 786334 786334 
 
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 ПО ПМС 153/28.07.2017Г. 

268734 268734 
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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 2 ПО ПМС 260/24.11.2017 

517600 517600 

§5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 25176 24200 

Функция 01 10000 10000 
ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР  10000 10000 

Функция 02 3000 3000 
ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИЦИ  3000 3000 

Функция 03 1200 1200 
ЗАКУПУВАНЕ НА АГРЕГАТ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА" 
С.БРЕСТОВЕНЕ 1200 1200 

Функция 06 10976 10000 
ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

10000 10000 
ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОРНИ СНЕГОРИНИ 976 0 
§5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 

26000 26000 

Функция 06 26000 26000 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА 
ЗАВЕТ 26000 26000 
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РАЗЧЕТ 

за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 2018 год. 
        

№ 
по 

ред 
дейност ОБЕКТ 

Капит.  
разход за 

2018 г. 

В т.ч. по източници на финансиране 

Субсидия  
от РБ 

Собствени 
бюджетни 
средства 

Други 
източници 

Привлечени 
средства 

Забележка 
(източник) 

1 2   5 7 10 14 15 

    ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 1 112 400 137 920 974 480 0   

    §5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ 1 007 080 82 800 924 280 0   

    Функция 01 82 023 44 077 37 946 0   

1 122-МД 
ПОДМЯНА НА ДЪРВЕНА ПОКРИВНА 
КОНСТРУКЦИЯ ТАВАНСКИ И 
МЕЖДУЕТАЖЕН ДЪРВЕН ГРЕДОРЕД - 
КМЕТСТВО БРЕСТОВЕНЕ 82023 44077 37946 0   
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 2 300 

2300 0 0 
ЦС 

АВТОРСКИ НАДЗОР 1 200 
1200 0 0 

ЦС 

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ 

800 
800 0 0 

ЦС 

СМР 77 723 

39777 37946 0 

ЦС И 
 ПО от целевата субсидия 

2017 

    Функция 05 100 000 0 100 000 0   

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

100 000 0 100 000 0 

  
СМР 100 000 0 100 000 0 

§40-00 
    Функция 06 825 057 38 723 786 334 0   

       Приложение № 3 
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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 ПО ПЛАНА ГРАД ЗАВЕТ - ЕТАП 1 ПО 
ПМС 153/28.07.2017Г. 

268 734 0 268 734 0   

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 6 475 0 6 475 0 ПО от целевата субсидия 2017 

АВТОРСКИ НАДЗОР 2 820 0 2 820 0 ПО от целевата субсидия 2017 

СМР 259 439 0 259 439 0 ПО от целевата субсидия  
2017 ПМС 153/28.07.2017г. 

2 619-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 ПО ПЛАНА ГРАД ЗАВЕТ - ЕТАП 2 ПО 
ПМС 260/24.11.2017 

536 880 19 280 517 600 0   

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 12 940 12 940 0   ЦС 

АВТОРСКИ НАДЗОР 5 640 5 640 0   ЦС 

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ 

700 700 0   ЦС 

СМР 517 600 0 517 600   ПО от целевата субсидия 2017 

4 

603-МД 

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ 
ПРОЕКТИ ЗА ПОДМЯНА НА 
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В ГР. ЗАВЕТ 
ЧАСТ: ГЕОДЕЗИЯ И ЧАСТ ПЪТНА 

18 000 18 000 0 0 ЦС 

5 606-МД ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ 
ПРОЕКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 
УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 
НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

1 443 1 443 0 0 ЦС 

    §5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ 
МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 

77 500 53 300 24 200 0   

    Функция 01 10 000 0 10 000 0   

1 122-МД - 52-01 ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР  10 000 0 10 000 0 §40-00 

    Функция 02 3 000 0 3 000 0   

1 239 - 52 -03 ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИЦИ  3 000 0 3 000 0 ПО §31-11 

    Функция 03 1 200 0 1 200 0   
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1 311 - 52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА АГРЕГАТ ЗА НУЖДИТЕ 
НА ДГ "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА" 
С.БРЕСТОВЕНЕ 

1 200 0 1 200 0 ПО §31-11 

    Функция 06 63 300 53 300 10 000 0   

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

10 000 0 10 000 0 ПО ПЛАН СМЕТКА ТБО 2017 

2 623 - МД- 52-04 ЗАКУПУВАНЕ НА ТРАКТОР 44 800 44 800 0 0 ЦС 

3 629-МД-52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОБЛОК С РЕМАРКЕ 2 500 2 500 0 0 ЦС 

4 623 - МД- 52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА ГРЕБЛО ЗА 
СНЕГОПОЧИСТВАНЕ 

6 000 6 000 0 0 ЦС 

    §5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА 
НЕМАТЕРИАЛНИ  
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 

27 820 1 820 26 000 0   

    Функция 01 1 820 1 820 0 0   

1 122-МД-53-01 ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ 1 820 1 820 0 0 ЦС 

    Функция 06 26 000 0 26 000 0   

1 

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

26 000 0 26 000 0 

ПО от целевата субсидия 2016 

 
 

2. Задължава Кмета на община Завет да разпредели одобрените средства по бюджета на Община Завет за 2018 година по функции, 
дейности и параграфи съгласно ЕБК (Единна бюджетна класификация). 

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