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                                                    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  № 38  от  31.01.2019  година 

 
ПО  ПЪРВА  ТОЧКА 

        Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 
управление по видове и категории обекти през 2018 година.                                                                                                                                                      
                                                                                            Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  

       Общинският съвет гр.Завет с  14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима) от проведеното поименно гласуване 
прие  
 

РЕШЕНИЕ  № 402 
 

В изпълнение на задължението на чл.66а от Закона за общинската собственост, 
кметът на общината съставя и предоставя на Общинския съвет отчет за състоянието на 
общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории 
обекти. 

Водещ планов документ за дейността през отчетния период е Годишната програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Структорното звено, 
което пряко осъществява дейностите по изпълнение на програмата е Дирекция 
„ОСОПИХД”. 

На вниманието на Общинскя съвет е предоставен изготвеният отчет за състоянието 
на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории 
обекти за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. 

                                                        
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.66а 

от ЗОС, чл.1, ал.6 от  Наредба № 2  на ОбС – Завет за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество,  Общинският  съвет  гр. Завет   

 
                                                           РЕШИ:    

 
1. Приема Отчета за състоянието на общинската собственост и за резултатите от 

нейното управление за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 година, както следва: 
 

                                                        Отчет 
за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното 

управление за  периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. 
 

І. Съставените  и пресъставените към 31.12.2018 г. актове за общинска собственост 
са 246 броя, от които за недвижими имоти - частна общинска собственост 181 броя и 65 
броя – публична общинска собственост, описани по землища, както следва:  
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  гр. Завет – 121 броя, от които 81 бр. АЧОС и 40 бр. АПОС 

  с. Брестовене – 35 броя, от които 28 бр. АЧОС и 7 бр. АПОС 

  с. Острово –  3 броя, от които 2 бр. АЧОС и 1 бр. АПОС 

  с. Иван Шишманово –  1 брой, от които 0 бр. АЧОС и 1 бр. АПОС 

  с. Веселец – 44 броя, от които 35 бр. АЧОС и 9 бр. АПОС 

  с. Прелез –  8 броя, от които 2 бр. АЧОС и 6 бр. АПОС 

  с. Сушево – 34 броя, от които 33 бр. АЧОС и 1 бр. АПОС 

 
          Гореизброените имоти се делят по НТП, както следва: 

1. Имоти с НТП: Нива общо 86 бр. с площ  210,103 дка с данъчна стойност от 30 
600,40 лв.; 

2. Имоти с НТП: Пасища, мери общо 42 бр. с площ  186,798 дка с данъчна 
стойност от 12 484,60 лв.; 

3. Имоти с НТП: Лозя общо 86 бр. с площ  120,991 дка с данъчна стойност от 35 
786,30 лв.; 

4. Имоти с друго НТП: общо 27 бр. с площ  194,704 дка с данъчна стойност от 54 
954,20 лв.; 

5. Имоти в регулация - дворни места и сгради общо 5 бр. с площ  8 951 кв.м. 
(8,951 дка) с данъчна стойност от 206 828,40 лв.  

             Както е описано по – горе през изминалата година са съставени общо 246 АОС за 
имоти с обща площ 721,547 дка, и с обща данъчна стойност 340 653,90 лв. 

 
През годината периодично са нанасяни в досиетата към АОС, в разписните листи 

за имотите и в главния регистър договорите за продажба на общински имоти, за учредено 
право на прокарване, както и заповедите за отписване на общински имоти, които са 
престанали да бъдат общинска собственост. 

Имотите - публична общинска собственост, предназначени за трайно задоволяване 
на обществени потребности от общинско значение (за културни, образователни, детски, 
младежки, спортни и социални мероприятия) в голямата си част са предоставени за 
управление на учреждения, организации и юридически лица на бюджетна издръжка, 
които осъществяват изброените дейности.  

Поддържането и ремонтите на имотите и вещите - публична общинска 
собственост, се извършва в рамките на предвидените бюджетни и привлечени средства. 

Нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за 
нуждите на общината или на юридически лица на издръжка от общинския бюджет, са 
отдадени под наем чрез търг или конкурс по реда на Наредбата № 2 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - собственост на 
община Завет. 

 
II. През отчетния период се изпълняват и са в сила 12 броя договори за отдаване 

под наем на помещения с ФЛ и ЮЛ, както следва: 
 

 
№ по 
ред 

  
                                  Договори за наем  

1. Д-р Евгения Цонева Вълева – стоматологичен кабинет гр. Завет 
  2. Д-р Росица Иванова Иванова – стоматологичен кабинет гр. Завет 
  3. „ДИАНЕТ ПРО” ЕООД, гр. Разград – помещение в Кметство с. 

Брестовене 
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  4. „Български пощи” ЕАД, гр. София – помещение в с. Острово 
  5. „Български пощи” ЕАД, гр. София – помещение в бивше кметство с. 

Иван Шишманово 
  6. „ Кубрат кабел” ООД, гр. Плевен – помещение в Кметство с. Сушево 

  7. 
„Табак маркет“ АД, гр. София – част от терен гр. Завет, поставяне на 
преместваем обект /павилион/ 

  8. 
„Д-р Ергюз Кара – АПМПИП“ ЕООД – помещение в здравна служба 
–  с. Веселец 

  9. Ахмед Мехмед – Магазин № 1 в гр. Завет 
10. Айлин Сали – Магазин № 3 в гр. Завет 
11. Хюсеин Фикри – Помещение /гараж/ № 1 в гр. Завет 
12. „Юрамс“ ООД - Магазин № 2 в гр. Завет 
 
В рамките на отчетния период Общинския съвет – гр. Завет със свое решение даде 

съгласие за прехвърляне безвъзмездно собствеността на 28 броя водни обекти и 
рибарници на държавата. Поради правните дефицити в законовите текстове процедурата 
бе блокирана и към настоящият момент нито един имот не е прехвърлен на държавата. За 
отстраняването на пропуските в нормативната уредба, бе изготвен проект за изменение и 
допълнение на Закона за водите, като след влизане в сила на промените в Закона, ще 
бъдат предприети необходимите действия за изпълнението на решението на  Общинския 
съвет – гр. Завет. 

През изминалата година със решения на  Общинския съвет – гр. Завет за нуждите 
на общинските предприятия бяха предоставени два самостоятелни помещения, находящи 
се в сградата на „Младежки клуб“ – гр. Завет. 
           Събраната сума за отчетния период от наеми на помещения, земеделски земи и 
пасища, мери  е в размер на 110 356,00 лв. 
 
           ІІІ. За отчетния период 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. са сключени 15 броя договори 
за продажба на недвижими имоти собственост на община Завет, като приходите от  
продажби са в размер на 150 365,00 лв.  

 
           ІV. Изпълнението на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост при община Завет за 2018 г. е както следва: 
 

Изпълнение на годишната програма за 2018 г. 
№ Постъпили приходи /лв./ Предвидени Изпълнени % 
1. Наем земя 86766,00 98309,00 113,30 
2. Наем имущество 9048,00 12047,00 133,14 
3. Продажби 210000,00 150365,00 71,60 

ОБЩО 305814,00 260721,00 85,25 
 

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

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

 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
ЕРСИН  ИСМАИЛ …………………….Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!                                                                                              

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

Протокол  № 38 от 31.01.2019 година 
 

ПО  ВТОРА ТОЧКА 
       Приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост при Община Завет за 2019 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  № 403 
 

          В изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на Община 
Завет за 2019 година,  Общинският съвет приема годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост, по предложение на кмета на общината.  
         Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за 
съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост 
се извършва и актуализация на общинския бюджет.  
          Програмата съдържа: 

- прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост; 

- описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 
търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на 
концесия; 

- описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост 
и способите за тяхното придобиване; 

- обекти от първостепенно значение; 
- други данни, определени от общинския съвет. 
 

           На вниманието на Общинския съвет е предложена за разглеждане и приемане 
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 
Община  Завет за 2019 година. 

 Предви  гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12  и ал. 2 от Закона за 
месното самоуправление и месната администрация във връзка с чл.8, ал.1 и ал.9 от Закона 
за общинската собственост и чл. 7 от Наредба № 2 на ОбС – гр. Завет  за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският  съвет  гр. 
Завет 

                                                           РЕШИ:    
 
 

1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост при Община Завет за 2019 година, както следва: 
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ОБЩИНА ЗАВЕТ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

В ОБЩИНА ЗАВЕТ 

за  2019 година 
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    І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Завет за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2019 г.  
            Тя съдържа: 

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост; 

 2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 
търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на 
концесия; 

3. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, 
и способите за тяхното придобиване; 

4. обекти от първостепенно значение; 
5. други данни, определени от общинския съвет. 
 

II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, 
СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С 

ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

№ 
по 
ред 

 
Вид дейност 

Прогнозен 
резултат в 

  лв. 
 ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  
 А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  
   1. Отдаване под наем на помещения 11000,00 лв. 
   2. Отдаване под наем на терени                  0,00 лв.            
   3. Отдаване под наем на жилища 0,00 лв. 
   4. Отдаване под наем на движими вещи 0,00 лв. 
   5. Отдаване под наем на земеделска земя, пасища и мери 86000,00 лв. 
 Всичко от управление на имоти-общинска собственост (Т.А) 97000,00 лв. 
 Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  
   1. Продажба на имоти-общинска собственост 10000,00 лв. 
   2. Продажба на земеделска земя 280000,00 лв. 
   3. Учредени вещни права 0,00 лв. 
   4. Цена на ползване на дървесина от общинските горски територии 0,00 лв. 
   5. Цена на ползване на недървесни горски продукти 0,00 лв. 
   6. Концесии на микроязовири 0,00 лв. 
 
 

Всичко от разпореждане с имоти - общинска собственост 
(Т.Б) 

290000,00 лв. 

 ВСИЧКО ПРИХОДИ (Т.А + Т.Б) 387000,00 лв. 
 НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  
 
   1. 

За   технически   дейности   -   скици,   разделяне   или   обединяване   на 
имоти, заснемане на имоти и др.) 

2000,00 лв. 

   2. За оценки 3000,00 лв. 
   3. 
 

За обявления 1500,00 лв. 
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 ВСИЧКО РАЗХОДИ 6500,00 лв. 
 

 

 

III. 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 

№ по     
ред 

 

 
Описание на имота 

 А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ЗАВЕТ  ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ 
     1. Помещения от Младежки клуб гр.Завет,  ул. „Лудогорие” № 19 с площ 58,18 кв.м. 

    2. Сграда със ЗП 100 кв.м. в гр.Завет, ул. „Лудогорие” № 21  

3. 
Терен с площ 1 кв.м. за поставяне на вендинг кафемашина,  общински пазар гр. Завет 
ул. „Освобождение“ № 95-97. 

    4. Втори етаж на бивш „Здравен дом” с. Брестовене, кв.13, пл. № 668 
5. 
 

Част от едноетажна масивна сграда със ЗП 663 кв.м., находящ се в гр. Завет  
ул. „Лудогорие“ № 6 

6. 
Част от едноетажна полумасивна сграда със ЗП 215 кв.м., находящ се в с. Сушево ул. 
„П. Хитов“№ 3 

7. 
Терен с площ 1 кв.м. за поставяне на вендинг кафемашина,  до „Автоспирка“ с. 
Прелез ул. „Лудогорие“ № 26. 

8. 1517,141 дка пасища и мери от ОПФ 
9. 976,681 дка маломерни имоти от ОПФ 

 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ЗАВЕТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ 

1. 
Недвижим имот с площ 2320 кв.м., находящ се в  с. Брестовене ул. „Демокрация“  
№ 6 

2. 
Недвижим имот с площ 5800 кв.м., находящ се в  с. Брестовене ул. „Демокрация“  
№ 8 

3. 
Част от недвижим имот с площ 2303 кв.м., находящ се в  с. Брестовене  
ул. „Н.Й. Вапцаров“ № 1 

4. 
Едноетажна масивна сграда „Здравна служба“ и едноетажна полумасивна сграда 
„Гараж“, заедно с прилежащия терен с площ 540 кв.м., находящи се в  с. Веселец, ул. 
„Хан Аспарух“ № 36 

5. 
Празно дворно място с площ 980 кв.м., находящо се в гр. Завет, ул. „Кирил и 
Методий“ № 116 

6. 
Имот с номер 149024 с площ от 1,275 дка, местност „Коренежа“ в землище  
с. Острово, НТП: Нива 

7. 
Имот с номер 021002 с площ от 138,146 дка, местност „Край село“ в землище  
с. Прелез, НТП: Нива 
 

8. 
Имот с номер 034023 с площ от 124,433 дка, местност „Орта бурун“ в землище  
с. Прелез, НТП: Нива 
 

9. 
Имот с номер 003034 с площ от 38,156 дка, местност „Мая даа“ в землище  
с. Прелез, НТП: Нива 
 

10. 
Имот с номер 003035 с площ от 44,667 дка, местност „Мая даа“ в землище  
с. Прелез, НТП: Нива 
 11. Празно дворно място с площ 1200 кв.м., находящо се в с. Острово, ул. „Хемус“ № 14 
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 В. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ЗАВЕТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ 
ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ 

1. 
Недвижим имот – двуетажна масивна сграда със ЗП 441,2 кв.м., гр. Завет,  
ул. „Освобождение“ № 2 
 

2. 
Право на прокарване на линейни обекти от техническата инфраструктура през имоти 
общинска собственост 

 Г. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ЗАВЕТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ВНЕСЕ 
КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА 

   Няма 
 Д.  ДАРЕНИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 

 Няма  

 Е. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 
ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ 

1. 
Имот с № 144004, с площ 86,045 дка, в землище с. Острово,  представляващ – „част 
от писта – асфалтова полоса“  

 
ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ 
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

 През  2019 година    Община   Завет  няма  намерение   да    предлага   имоти  – общинска 
собственост за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица. 
 При постъпване до кмета на общината на предложения за замяна на имот – общинска 
собственост  със  собствен  имот  или  вещни  права от  граждани  или  юридически  лица, за 
същите ще се процедира по реда на чл. 40 от Закона за общинската собственост. 

 
V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ 
 

   № по ред                                Описание на имотите                                                      Способ на придобиване 

1. 

„Ремонт и рехабилитация на уличната 
мрежа в населените места на община 
Завет” 

СМР 

2. 

„Основен ремонт и енергоефективна 
рехабилитация на НЧ „САМОРАЗВИТИЕ 
1902“ в гр. Завет“ СМР 

3. 

„Подмяна на дървена покривна 
конструкция тавански и междуетажен 
дървен гредоред – Кметство Брестовене“ СМР 
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VІ. ДРУГИ ДАННИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ОПРЕДЕЛЯ   

ОБЕКТИТЕ   ОТ   ПЪРВОСТЕПЕННО   ЗНАЧЕНИЕ   ЗА   ОБЩИНА  ЗАВЕТ: 
 

1. СМР за обект: „Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа в населените места на 
община Завет”; 

2. СМР за обект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на НЧ 
„САМОРАЗВИТИЕ 1902“ в гр. Завет“; 

3. СМР за обект: „Подмяна на дървена покривна конструкция тавански и 
междуетажен дървен гредоред – Кметство Брестовене“. 

 
VІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

        1. Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост в Община Завет за 2019 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост, в изпълнение на стратегията за управление на общинската 
собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през 
годината. 
        На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, настоящият проект на   
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при 
община Завет за 2019 г., е публикуван на интернет страницата на община Завет, Секция 
Общински съвет „Проекти на нормативни документи” на 07.12.2018 г., към настоящия 
момент предложения по нея не са направени. 
 
 
 

2. След влизане в сила на настоящото решение, то да бъде публикувано в сайта на 
община Завет. 

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

Настоящото решение подлежи на 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  №38  от  31.01.2019  година 
 
 

 ПО ТРЕТА  ТОЧКА 
         Отдаване под наем на терен с площ от 1 кв.м. за поставяне на вендинг 
кафемашина в градски пазар в гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 95-97, чрез публичен 
търг с явно наддаване за срок от 10 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 проведенот поименно гласуване  
прие 
 

РЕШЕНИЕ  № 404 
 

В общинска администрация гр. Завет е постъпило Заявление с Вх. № 94Р-493-
2/05.11.2018 г. от Ридван Ридван жител на с. Сушево, с които е  изразено желанието и 
искането за поставяне на вендинг кафемашина в градски пазар в гр. Завет, ул. 
„Освобождение“ № 95-97 за срок от 10 год. 

 Заявлението е разгледано от Комисията по чл. 2, ал. 1 и ал. 5 от Наредба № 2 за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общинския 
съвет, гр. Завет, и съгласно изготвения от комисията протокол, терена може да се отдаде 
под наем за срок от 10 години.   

    Съгласно чл.56, ал.1 от ЗУТ върху поземлени имоти могат да се поставят 
преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други 
обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически 
превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия 
градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, 
фонтани, часовници и други).     

 Разположението на обекта се определя чрез схема, одобрена от главния архитект 
за Община Завет. 

Терена за който има интерес за наемане е част от поземлен имот с площ 1738 кв.м., 
с местонахождение гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 95-97, кв. 84, УПИ  VII -„За музей и 
КОО“ - частна общинска собственост, съгласно акт № 758 от 14.09.2017 г. 

Отдаването под наем на свободни имоти или части от тях - частна общинска 
собственост се извършва по реда на чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост 
(ЗОС), съгласно който свободни имоти или части от тях - частна общинска собственост 
могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал.2 и ал.3 
след решение на общинския съвет. 

Имотите могат да се отдават след провеждане на публичен търг или публично 
оповестен конкурс, като началната месечна наемна цена се определя съгласно 
Приложение № 1 към чл.25, ал.2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. Предвид т. 23 от Приложение № 1 към Наредба № 
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2 на Общинския съвет гр. Завет, началната наемна цена за месец на искания терен е в 
размер на 4,61 лв. 

Теренът е  включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост в Община Завет за 2019 г., в Буква А. „Имоти, които община Завет 
има намерение да предостави под наем”.  

 Предвид гореизложеното,  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, 
ал. 1 и ал. 4, чл. 14, ал. 1, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.27, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл.56, ал.1 и ал.2 от 
ЗУТ, Общинският  съвет  гр. Завет   

                                                           РЕШИ:    
 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 
години на терен с площ 1 кв. м. за  поставяне на вендинг кафемашина, находящ се в 
поземлен имот с обща площ 1738 кв.м., с местонахождение гр. Завет, ул. „Освобождение“ 
№ 95-97, кв. 84, УПИ  VII -„За музей и КОО“ - частна общинска собственост, съгласно акт 
№ 758 от 14.09.2017 г. 

2. Възлага на кмета на общината да организира процедурата за провеждане на 
публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години за терена 
описан в т.1 на настоящото решение. 

3. Определя начална тръжна цена за терена с площ 1 кв. м. – 4,61 лв. наем на месец. 
4. Определя стъпка за наддаване за терена – 5 % от началната тръжна цена. 
5. Определя депозит за участие в публичния търг за терена 50 % от началната 

тръжна цена.   
       6. Не се допускат до участие в публичния търг лица, които по отношение на 

община Завет са неизправни длъжници - имат неизплатени наеми и неиздължени данъци и 
такси. 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 - дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 
           
 
 
 
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  №  38  от  31.01.2019  година 

 
 

    ПО  ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 
        Отдаване под наем на терен с площ от 1 кв.м. за поставяне на вендинг 
кафемашина до „Автоспирка“ с. Прелез, ул. „Лудогорие“ № 26, чрез публичен търг с 
явно наддаване за срок от 10 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 проведенот поименно гласуване  
прие  
           

РЕШЕНИЕ  № 405 
 

В общинска администрация гр. Завет е постъпило Заявление с Вх. № 94Р-493-
3/04.12.2018 г. от Ридван Ридван жител на с. Сушево, с които е  изразено желанието и 
искането за поставяне на вендинг кафемашина до „Автоспирка“ с. Прелез, ул. 
„Лудогорие“ № 26 за срок от 10 год. 

 Заявлението е разгледано от Комисията по чл. 2, ал. 1 и ал. 5 от Наредба № 2 за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общинския 
съвет, гр. Завет, и съгласно изготвения от комисията протокол, терена може да се отдаде 
под наем за срок от 10 години.   

    Съгласно чл.56, ал.1 от ЗУТ върху поземлени имоти могат да се поставят 
преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други 
обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически 
превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия 
градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, 
фонтани, часовници и други).     

 Разположението на обекта се определя чрез схема, одобрена от главния архитект 
за Община Завет. 

Терена за който има интерес за наемане е част от поземлен имот с площ 6470 кв.м., 
с местонахождение с. Прелез, ул. „Лудогорие“ № 26, кв. 37, УПИ  „Детска градина“ - 
публична общинска собственост, съгласно акт № 66 от 15.03.2012 г. 

Отдаването под наем на свободни имоти или части от тях - публична общинска 
собственост се извършва по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост 
(ЗОС), съгласно който свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост 
могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след 
решение на общинския съвет. 

Имотите могат да се отдават след провеждане на публичен търг или публично 
оповестен конкурс, като началната месечна наемна цена се определя съгласно 
Приложение № 1 към чл.25, ал.2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. Предвид т. 23 от Приложение № 1 към Наредба № 
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2 на Общинския съвет гр. Завет, началната наемна цена за месец на искания терен е в 
размер на 3,46 лв. 

Теренът е  включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост в Община Завет за 2019 г., в Буква А. „Имоти, които община Завет 
има намерение да предостави под наем”.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и 
ал. 4, чл. 14, ал. 7  от ЗОС, чл.32, ал.1 и ал.3 от Наредба № 2 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, 
Общинският  съвет  гр. Завет   

                                                           РЕШИ:    
 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 
години на терен с площ 1 кв. м. за  поставяне на вендинг кафемашина, находящ се в 
поземлен имот с обща площ 6470 кв.м., с местонахождение с. Прелез, ул. „Лудогорие“ № 
26, кв. 37, УПИ  „Детска градина“ - публична общинска собственост, съгласно акт № 66 от 
15.03.2012 г. 

2. Възлага на кмета на общината да организира процедурата за провеждане на 
публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години за терена 
описан в т.1 на настоящото решение. 

3. Определя начална тръжна цена за терена с площ 1 кв. м. – 3,46 лв. наем на месец. 
4. Определя стъпка за наддаване за терена – 5 % от началната тръжна цена. 
5. Определя депозит за участие в публичния търг за терена 50 % от началната 

тръжна цена.   
       6. Не се допускат до участие в публичния търг лица, които по отношение на 

община Завет са неизправни длъжници - имат неизплатени наеми и неиздължени данъци и 
такси. 

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

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

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

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  38  от  31.01.2019  година 
 
        ПО ПЕТА ТОЧКА 

         Прекратяване на  ползването на автобус – частна общинска собственост от 
страна на ОУ „Христо Ботев“ -  с. Веселец. 

                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

        Общинският съвет гр.Завет  с  14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима) от проведенот поименно гласуване  
прие 
           

РЕШЕНИЕ  № 406 
 

    Със свое решение № 242 по Протокол № 21 от 18.08.2017 г. на Общински съвет – 
гр. Завет реши: 

     т. 2 Предоставя за ползване на ОУ „Христо Ботев“ -  с. Веселец, на автобус, марка 
Otoyol-iveco, модел М 50.14 School bus с рег. № РР0622ВВ с 30+1 места за превоз на деца 
и ученици, обучаващи се в общинското училище и детската градина, намиращо се в 
границите на с. Веселец за срок до приемане на последващо решение на Общински съвет 
– гр. Завет. 

     За ползването на горепосочения автобус се предоставят целеви средства от 
републиканския бюджет чрез община Завет на ОУ „Христо Ботев“ -  с. Веселец, 
предоставените средства са недостатъчни за покриване на разходите за гориво подръжка, 
ремонт на автобуса, отделно от това трябва да осигурят средства за заплати на назначения 
шофьор, който като водач да осъществи превоза, предвид на което досега тази дейност 
беше дофинансирана от общината. Видно е, че с наличния си бюджет  ОУ „Христо Ботев“  
-  с. Веселец не може да покрие разходите на автобуса, за целта е необходимо да се 
прекрати предоставянето на ползване на автобуса от страна на  училището и превоза на 
ученици и деца от с. Иван Шишманово до с. Веселец да се извършва от  Община Завет.  

        На  територията на Община Завет освен училища, детски градини функционират и: 
       - Читалища, които са на общинска бюджетна издръжка, самодейни състави, към 

читалища и футболни клубове, които участват в юношеска група. Като основния проблем 
за тях си остава осигуряване на транспорт за участие в планираните мероприятия, с 
предоставяне на автобус за нуждите им.  Община Завет, ще съдейства за организирането 
на мероприятията в културния и спортния календар, като по този начин, ще допринесе за 
развитието на културата и спортта в общината. 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл. 53, ал. 4, от ЗПУО, във връзка с 
чл.5,ал.1 и ал.2 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии 
за включване в списъка на средищните детски градини и училища, Общинският  съвет  гр. 
Завет  

                                                           РЕШИ:    
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        1. Прекратява ползването на автобус, марка Otoyol-iveco, модел М 50.14 School bus 
с рег. № РР0622ВВ с 30+1 места за превоз на деца и ученици от ОУ „Христо Ботев“ -  с. 
Веселец. 

       2. Възлага на кмета на Община Завет да осигури превоза на ученици и деца от с. 
Иван Шишманово до с. Веселец, обучаващи се в общинското училище и детската градина, 
намиращи се в границите на с. Веселец за срок до приемане на последващо решение на 
Общински съвет – гр. Завет, с автобус, марка Otoyol-iveco, модел М 50.14 School bus с рег. 
№ РР0622ВВ с 30+1 места. 

        3. Упълномощава кмета на Община Завет да предоставя еднократно /срочно/, със 
своя заповед, за ползване, при необходимост, на автобус, марка Otoyol-iveco, модел М 
50.14 School bus с рег. № РР0622ВВ с 30+1 места за нуждите и обслужване на дейността 
на общински здравни, културни, образователни, спортни, комунални заведения и други 
юридически лица и звена на бюджетна издръжка функциониращи на територията на 
общината, както и на общинската администрация, домашен социален патронаж гр. Завет, 
читалища, самодейни състави, към читалища, футболни клубове, финансирани от 
общината.  

      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 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  №  38  от  31.01.2019  година 

 
   ПО ШЕСТА ТОЧКА 

       Предоставяне на ползване на движима вещ – частна общинска собственост за 
нуждите на ДГ „Слънчо“ – 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  № 407 
 

    Със свое решение № 370 по Протокол № 34 от 02.09.2018 г. на Общински съвет – гр. 
Завет реши: 

    1. Дава съгласието си и закрива ДГ „Славейче“ с ЕИК: 000497748, със седалище с. 
Прелез, ул. „Лудогорие“ № 26, считано от 15.09.2018 г.; 

    2. Обучението и възпитанието на децата да се осъществява в приемащата детска  
градина „Слънчо“ – гр. Завет. 

    3. Задължителната документация на ДГ „Славейче“  с. Прелез, наличният инвентар, 
сградният фонд и дворни площи – общинска собственост в с. Прелез да се приемат за 
стопанисване и управление от директора на ДГ „Слънчо“ – гр. Завет. 

    В горепосоченото решение не е регламентирано  как се организира превоза на децата 
от закритата детска градина до приемащата детска градина „Слънчо“ – гр. Завет, съгласно 
чл.5 (1) от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за 
включване в Списъка на средищните детски градини и училища Обн. – ДВ, бр. 53 от 
04.07.2017 г. за пътуващите деца и ученици до средищна детска градина и средищно 
училище се осигурява безплатен транспорт. Безплатен транспорт се осигурява и за всички 
други деца в задължителна предучилищна възраст и за учениците от I – XII клас 
включително, които пътуват от населени места, в които няма детска градина или училище, 
до най – близката детска градина или училище, което провежда обучение в съответната 
група или в съответния клас, и обратно. 

    Съгласно ал. 2 от същия член, транспортът по ал.1 се организира от директора или от 
кмета на общината в съответствие със Закона за автомобилните превози и се финансира в 
съответствие с Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за 
компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически 
превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени 
категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни 
автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други 
райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с 
Постановление № 163 на МС от 2015 г. (ДВ, бр.51 от 2015 г.). 

    Поради гореизложеното възниква необходимостта децата от закритото детско 
заведение да бъдат извозвани до ДГ „Слънчо“ – гр. Завет, общината разполага със 
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свободен автобус Нуundai, модел County, който има необходимият капацитет и може да 
превозва децата до ДГ „Слънчо“ – гр. Завет,  като осигури една добра и спокойно среда на 
децата при тяхното извозване. 

 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 53, ал. 4, от ЗПУО, във връзка с чл.5,ал.1 и 
ал.2 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за 
включване в списъка на средищните детски градини и училища, Общинският  съвет  гр. 
Завет 

                                                     РЕШИ:    
 

     1. Предоставя за ползване на ДГ „Слънчо“ – гр. Завет,  автобус, марка Нуundai, 
модел County с рег. № РР8313ВА  с 15+1 места за превоз на деца, обучаващи се в  ДГ 
„Слънчо“ – гр. Завет за срок до приемане на последващо решение на Общински съвет – гр. 
Завет. 

     2. Възлага на Кмета на Община Завет да предприеме необходимите действия за 
изпълнението на настоящото решение по законоустановения ред. 

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

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

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

                                                                Р Е Ш Е Н И E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  38  от  31.01.2019  година 
 

    
            ПО  СЕДМА  ТОЧКА 

             Стопанисване и управление на имот, публична общинска собственост 
находящ се в с. Прелез, ул. „Лудогорие“ № 26.  
                                                                                    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  
                                                             
                                                           РЕШЕНИЕ  № 408 
 

       Със свое решение № 370 по Протокол № 34 от 02.09.2018 г. на Общински съвет – 
гр. Завет реши: 

      1. Дава съгласието си и закрива ДГ „Славейче“ с ЕИК: 000497748, със седалище с. 
Прелез , ул. „Лудогорие“ № 26, считано от 15.09.2018 г.; 

      2. Обучението и възпитанието на децата да се осъществява в приемащата детска  
градина „Слънчо“ – гр. Завет. 

      3. Задължителната документация на ДГ „Славейче“  с. Прелез, наличният инвентар, 
сградният фонд и дворни площи – общинска собственост в с. Прелез да се приемат за 
стопанисване и управление от директора на ДГ „Слънчо“ – гр. Завет. 

      Видно от т.3 на решение № 370 по Протокол № 34 от 02.09.2018 г. на Общински 
съвет – гр. Завет сградния фонд и наличният инвентар на закритата ДГ „Славейче“  с. 
Прелез се предоставя на ДГ „Слънчо“ – гр. Завет . В  Община Завет е постъпило писмо от 
директора на ДГ „Слънчо“ – гр. Завет, с който заявява искането си за промяна на т.3 от 
горепосоченото решение, с оглед на факта че сградния фонд се намира на друго населено 
място и е в обективна невъзможност да го стопанисва и управлява. 

     Съгласно чл.12, ал.2 от ЗОС имотите по чл.3, ал.2, т.2 се управляват от кмета на 
общината, съответно от кмета на района, от кмета на кметството или от кметския 
наместник по местонахождението им. 

 
    Предвид гореизложенот о и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.2, от Закона за общинската 
собственост във връзка с чл. 12, ал. 1 от Наредба № 2 на Общинския съвет - гр. Завет за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският  
съвет  гр. Завет  

                                                           РЕШИ:    
 

   1. Наличния инвентар и сградния фонд на закритата ДГ „Славейче“, с адрес с. Прелез,  
ул. „Лудогорие“ № 26 ,  да се стопанисва от кмета на Община Завет. 

   2. Възлага управлението на наличния инвентар и сградния фонд на закритата ДГ 
„Славейче“, с адрес с. Прелез,  ул. „Лудогорие“ № 26,  на кмета на кметство  с. Прелез. 
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   3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

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

                                                              Р Е Ш Е Н И E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  38  от  31.01.2019  година 
 

   ПО ОСМА  ТОЧКА 
                Програма  за  лятна  студентска бригада  в  община Завет - 2019 година.    

                                                                        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  № 409 
 
        През 2015 година във връзка с изграждането на  редица  обекти  на територията на 
община  Завет и необходимостта от  тяхната  поддръжка, в т.ч. на  зелените площи към 
тях, се организира т.нар  „Лятна студентска бригада в община  Завет 2015 г.”.  Назначиха 
се студенти, редовна форма на обучение,  на непълно работно време за срок от два месеца, 
като  нещатен персонал по трудови правоотношения. Така организираната бригада срещна  
добър отзив  сред  населението  на общината и кметовете на кметствата. След проведен 
анализ и преценка  на постигнатите цели и задачи на бригадата, отчитайки  ползите от 
нея,  през  последвалите 2016, 2017 и 2018  години се организира и проведе лятна 
студентска бригада. Предлагаме да  се проведе  такава и през настоящата 2019 година. 
 
  Предвид изложеното на Вашето вниманието на Общинския съвет е предложена   
”Програма за лятна  студентска бригада  в община Завет - 2019 година”.                                                                                                                     

 Целите  на програмата са: 
1. осигуряване на   младежка  заетост  в  общината; 
2. първа  крачка  към пазара на труда; 
3. придобиране на  трудови навици; 
4. създаване на  умения и знания, които  участниците в програмата да  
приложат  в бъдеще   в реална работна среда; 
5. да се  даде възможност на  участниците в програмата,  да заработят  лични  
средства, с които  да  подпомогнат  финансово предстоящата  учебна година. 
Финансови и други средства за прилагане изискванията на програмата: 

       Програмата  следва да бъде финансово обезпечена с Бюджета на Община Завет 
за 2019 година.  
           Област на провеждане на лятната бригада и реализиране на програмата: 

    Извършване на дейности  по озеленяване, поддържане на   изградените  зелени 
площи и  площадки,  благоустрояване на  населените  места в състава на общината. 
 

Какви ще бъдат ползите за участниците в пограмата? 
      По време на лятната  бригада студентите ще придобият опит и ще  получат 

възнаграждение, а  прослуженото  време  ще  се  зачита  за трудов и  осигурителен стаж. 
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    Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  Общинският  съвет  гр. Завет  

 
                                                          РЕШИ:    

 
1.  Приема  Програма за лятна  студентска бригада  в община Завет – 2019г., както 

следва: 
 

Програма  
за лятна студентска бригада в община Завет 2019 г. 

1. Програмата за  лятна студентска бригада има за цел:  

 осигуряване на младежка заетост в общината; 

 първа крачка към пазара на труда; 

 придобиване на трудови навици; 

 създаване на умения и знания, които участниците в програмата да приложат в бъдеще в реална 
                работна среда; 

 да се даде възможност на студентите, редовна форма на обучение, да заработят лични средства, с 
които да си помогнат финансово за новата учебна година. 
2. Област на провеждане: Извършване на дейности по озеленяване, поддържане на изградените 
зелени площи и площадки, благоустрояване на населените места в състава на община Завет. 
3. Изисквания към кандидатите 
3.1. Да са студенти в редовна форма на обучение, с непрекъснати студентски права, в процес на 
обучение във висше учебно заведение в страната или чужбина – документ от висшето училище 
удостоверяващ студентското положение на кандидата. 
3.2. Да имат постоянен адрес на територията на община Завет. 
4. Процедура по кандидатстване и подбор 
4.1. Заявление до кмета на общината – подава се по следните начини: 

 На място - Центъра за информация и услуги на гражданите - ул. "Лудогорие" № 19 с работно време 
от понеделник до петък от 8,30 до 17,00 часа без прекъсване. 

 По поща - на адрес: Община Завет, 7330 гр. Завет, ул. „Лудогорие” № 19; 

 На факс (08442) 20 16; 

 По електронна поща  - zavet@zavet-bg.com; 
Образец на заявление по т. 4.1. е на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите, както и 
на интернет адрес: www.zavet-bg.com,  секция «Пресцентър», с възможност за изтегляне. 
4.2. Кандидатстване: 12 – 21 юни 2019 г. включително. 

4.3. Първоначален подбор по документи. Заявленията се одобряват по реда на регистрирането им в 

деловодството на общината до изчерпване на осигурения с бюджета на община Завет финансов ресурс. 

4.4. Окончателен подбор чрез интервю. 

4.5. Класиране и потвърждаване – класирането е публично и ще бъде обявено на интернет страницата 

на община Завет - www.zavet-bg.com, секция „Пресцентър“, на посочените по-долу дати.  

При останали свободни позиции представител на община Завет ще се свърже лично и/или по имейл, за да 

поканят кандидатите по реда на подадените заявления. 

5. Бригадата: 

5.1. Двумесечна платена. 

5.2. В периода от  10 юли до 11 септември 2019 г. 

5.3. С подкрепа на наставник. 

Наставникът поставя конкретни задачи, организира работата и отговаря за работата и действията, на 

студентите, като ги напътства, подкрепя и им оказва необходимото съдействие. 

5.4. Размер на възнаграждението – 360 лева. 

Получават месечно възнаграждение и времето се зачита за трудов и осигурителен стаж. 

5.5. Работно време: 5 часа; в работното време на общинска администрация Завет, с възможност за 

гъвкаво работно време при взаимно съгласие, по предварително съгласуван график между студента и 

наставника. 
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5.6. Брой работни места – 10  

Броят на работните места се определя с решение на Общинския съвет гр. Завет, в рамките на плануваните 

по бюджета на община Завет средства.  

5.7. Община Завет осигурява необходимите материални ресурси. 

5.8. Всеки одобрен кандидат преди да започне работа преминава въвеждащо обучение, което включва: 

5.8.1. Инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд; 

5.8.2. Запознаване с естеството на работата. 

 
 
2.  Необходимите средства, за  финансовото  обезпечаване на програмата,  да  се 
предвидят по  бюджета на Община Завет  за 2019 година.   
                                                                                                                                                                                                                                                  
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и  Областния 
управител на област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
 

            Настоящото решение подлежи на 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  №  38  от  31.01.2019  година 
 

ПО ДЕВЕТА  ТОЧКА 
             Искане за безвъзмездно прехвърляне на собственост на Община Завет върху 
имот – частна държавна собственост, съставляващ имот с № 144004 по КВС на 
землището на с. Острово.  

                                                                           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 поименногласуване,  
прие следното 

 
                                                       РЕШЕНИЕ  № 410 
 

 В землището на с. Острово, Община Завет се намира имот с № 144004, 
представляващ – „част от писта – асфалтова полоса“ построена през 1973 г., с площ 86,045 
дка, актуван с акт за частна държавна собственост № 1789/11.07.2005 г., с предоставени 
права за управление на Ловно стопанство „Воден – Ири Хисар“. 

До 1989 г. имота се е ползвал като летище от посетителите на Ловно стопанство 
„Воден – Ири Хисар“. Понастоящем пистата не функционира, затова, по-подходящо е 
чрез стопанисването и управлението му да се удовлетворят интереси на местната 
общност, за което Община Завет изразява сериозен интерес. Важна причина е и 
опазването на собствеността и по-доброто й стопанисване. 

От друга страна от няколко години се правят опити за провеждането на 
нерегламентирани състезания между моторни превозни средства, собственици и 
любители на пистови мотори и леки автомобили се самоорганизират, за да провеждат 
нерегламентирани “гонки“, което ни даде основание да предприемем действия за 
предоставянето му в собственост на общината. 

Бъдещото управление и стопанисване на недвижимия имот ще се осъществява само 
със собствени средства на Община Завет, без допълнителни средства от държавния 
бюджет. 

Реда за прехвърлянето на имоти частна държавна собственост е описан в чл. 54, 
ал.1 и ал.2 от ЗДС, което гласи: 

 Чл. 54, (1) Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот - частна 
държавна собственост в полза на общини за изпълнение на техните функции или за 
трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение при съобразяване на 
законодателството и правилата в областта на държавните помощи, се извършва с решение 
на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и 
благоустройството. Областният управител сключва договор за безвъзмездното 
прехвърляне, който се вписва в службата по вписванията.  

(2) Исканията за безвъзмездно прехвърляне по ал. 1 се правят чрез областния 
управител, който дава мотивирано становище. 

Съгласно чл.34, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Общинският съвет - гр. Завет, Община Завет 
придобива възмездно или безвъзмездно собственост и ограничени вещни права върху 
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имоти по реда на чл. 34 и следващи от ЗОС след решение на Общинския съвет гр. Завет, 
освен ако в закон не е предвидено друго, като предложенията и/или докладните записки с 
проекти за решения по ал. 1, се внасят от кмета на общината или определения от него 
ресорен заместник - кмет, изготвени по реда на чл. 2, ал. 11 или следващи от наредбата, 
мотивирани с оглед необходимостта от придобиване и за какво ще се ползват 
придобитите права, имоти и вещи, вида и размера на учредените тежести, ако има такива. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл.34, 
ал.1 от ЗОС, чл.54, ал.1 и ал.2 от ЗДС, във връзка с чл.34, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският  
съвет  гр. Завет   

                                                           РЕШИ:    
 

1. Дава съгласие Община Завет да придобие безвъзмездно право на собственост 
върху недвижим имот – частна държавна собственост, с № 144004, представляващ – „част 
от писта – асфалтова полоса“, с площ 86,045 дка, находящ се в землището на с. Острово,  
подробно описан в АЧДС № 1789/11.07.2005 г. 

2. Възлага на кмета на общината да представи искане чрез Областния управител на 
Област Разград до Министъра на регионалното развитие и благоустройството за вземане 
на решение от Министерски съвет за безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху 
имот – частна държавна собственост описан в т.1 на настоящото решение в полза на 
Община Завет. 

3. Възлага на кмета на общината, след решението на Министерския съвет по 
искането по първа точка от настоящото решение, да предприеме необходимите действия 
за сключване на договор за  безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху имота, 
подробно описан в същата точка. 

4. Бъдещото управление и стопанисване на недвижимия имот ще се осъществява 
само със собствени средства на Община Завет, без допълнителни средства от държавния 
бюджет. 

5. Възлага на кмета на общината да предприеме необходимите действия за 
изпълнението на настоящото решение.   

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

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

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

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  38  от  31.01.2019  година 
            

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 
            Определяне на имоти от общинския поземлен фонд, с начин на трайно 
ползване (НТП) – пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по реда на чл. 37и 
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за 
стопанската 2019/2020 г. и одобряване на годишен план за паша. 
                                                                         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  № 411 
 

Съгласно чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет определя с решение пасищата, 
мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. 

Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ пасищни селскостопански животни, 
които желаят да ползват индивидуално общински пасища, мери и ливади могат да подават 
заявления по образец до кмета на общината в срок до 10.03.2019 г. Разпределението за 
индивидуално ползване се извършва от комисия, която определя необходимата за всеки 
кандидат площ, съобразно броя и вида регистрирани пасищни селскостопански животни, 
в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и при 
спазване на нормата на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.  

Комисията следва да се произнесе в срок до 01.05.2019 г. на съответната година с 
протокол за разпределение. Въз основа на влезлия в сила протокол за окончателно 
разпределение се сключва договор за наем или аренда между общината и лицето, на което 
са разпределени съответните имоти (части от имоти) за минимален срок от 5 стопански 
години. 

Съгласно чл. 37о,  ал. 1 от ЗСПЗЗ Общинският съвет следва да приеме и  решение 
относно размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите и  правилата за 
ползването им. В Приложение № 1 към настоящото предложение са описани подробно и 
разделени по землища свободните имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно 
ползване (НТП) – пасища, мери и ливади, предвидени за индивидуално ползване през 
стопанската 2019/2020 г. В Приложение № 2 към предложението са посочени правилата за 
ползване на пасищата на територията на община Завет. 

Наред с горепосочените решения, по силата на разпоредбата на чл. 37о, ал. 4 от 
ЗСПЗЗ, Общинският съвет ежегодно приема решение за предоставяне и актуализиране на 
ползването на мерите и пасищата, което съдържа: 

1. годишен план за паша; 
2. съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и 

индивидуално ползване; 
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3. задълженията на общината и на ползвателите за поддържане на мерите и 
пасищата. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 37и, ал. 3, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 от 
ЗСПЗЗ във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският  съвет  
гр. Завет   

                                                           РЕШИ:    
 
1. Дава съгласие за  предоставяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския 

поземлен фонд за индивидуално ползване, по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ без търг и конкурс, 
за срок от 5 стопански години, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение. 

2. Определя размера и местоположението на имоти - публична общинска 
собственост на община Завет, с НТП - пасища, мери и ливади, за индивидуално ползване 
през стопанската 2019/2020 година и утвърждава правилата за ползването им, съгласно 
Приложение № 2. 

3. Приема Годишния план за паша на територията на община Завет за 2019/2020 г., 
съгласно Приложение № 3. 

4. Възлага на кмета на община Завет да назначи комисия, която да организира 
изпълнението на настоящото решение. 

5. Възлага на кмета на община Завет да сключи договори за наем или аренда за 
имотите, описани по т. 1 по цена, определена по пазарен механизъм.  

6. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Завет и областния 
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
  

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок 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  №  38  от  31.01.2019  година 
            

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
         Приемане на Наредба №23 за обема на животновъдната дейност и местата за 
отглеждане на селскостопански животни на територията на община Завет. 

                                                                               Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
       Общинският съвет гр.Завет с  14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 1(един), 

„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 2(двама) т проведеното гласуване, прие 
следното 
 
                                                                     РЕШЕНИЕ  № 412 
 

Съгласно чл.133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност(ЗВМД) 
Общинските съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за 
отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на 
територията на съответната община. 
            Към момента в община Завет няма нормативна уредба, тъй като Наредба № 23 за 
реда и условията при отглеждане на животни на територията на община Завет (Наредба № 
23) приета с Решение № 276 по Протокол № 41 от 07.10.2010 година е отменена, а липсата 
на ясен, подробен регламент за отглеждането на различни видове селскостопански 
животни и птици в строителните граници на населените места на територията на 
общината и вмененото задължение общинският съвет да определят с наредба обема на 
животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла 
на Закона за животновъдството на територията на община Завет налага изработването и 
приемането на настоящия проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и 
местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Завет. 
           І. Причини, налагащи приемането на Наредба за обема на животновъдната дейност 
и местата за            отглеждане на селскостопански животни на територията на община 
Завет. 
           Проектът на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане 
на селскостопански животни на територията на община Завет е разработен в изпълнение 
на чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн. изм. и доп., ДВ, бр. 
17 от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г.); чл. 8, чл. 26, ал. 3, и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от 
Закона за нормативните актове; чл. 76, ал. 3 от АПК. 

                ІІ. Цели, които се поставят с предложения Проект са: да се създадат условия и 
предпоставки за устойчиво развитие на животновъдството, хармонично развитие на 
животновъдството с цел опазване на околната среда и здравето на хората и животните, 
както и ефективно управление и контрол от страна на местната администрация и 
териториалните държавни органи за спазване изискванията на нормативните и 
поднормативните актове, уреждащи отношенията в сферата на животновъдството. 
Постигане на публичност и прозрачност на информацията. 

                ІІІ. Финансови и други средства, необходими за изпълнение на Наредбата. 
Предложеният проект не изисква допълнителни средства за настоящата и следващите 
бюджетни години. 

                 ІV. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 
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такива. С приемането на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за 
отглеждане на селскостопански животни на територията на община Завет се постига 
обективност, прозрачност и справедливост при определяне обема на животновъдната 
дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на 
Общината. 

                  V.Анализ за съответствие с правото на Европейския Съюз. Предлаганият проект е 
подзаконов нормативен акт по Закона за Ветеринарномедицинската дейност и 
съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането 
на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към 
тази материя. 

  Съгласно чл. 76, ал. 3 от Админстративнопроцесуалния кодекс(АПК), всеки 
Общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните 
актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. 
           Съгласно  чл. 26, ал. 3 от ЗНА преди внасянето на проект на нормативен акт за 
издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на 
интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и 
предварителната оценка на въздействието по чл. 20. Когато съставителят на проекта е 
орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на Портала за обществени 
консултации, а когато е орган на местното самоуправление - на интернет страницата на 
съответната община и/или общински съвет.   
            Предвид изискването на чл. 26, ал. 3 от ЗНА,  проектът на настоящата наредба и 
доклада към него, са публикувани на интернет страницата на община Завет на 
zavet_ob@zavet-bg.com, като срокът за отправяне на предложения и становища по 
проектите е 30 дена от датата на публикация. Към настоящия момент предложения и 
мнения не са постъпвали. 
 

  Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 
76, ал.3, чл.77, чл. 80 от АПК, чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове във връзка с 
чл. 133, ал. 1 от ЗВМД, Общинският  съвет  гр. Завет  

 
                                                                Р  Е  Ш  И: 
 

1. Приема Наредба № 23 за обема на животновъдната дейност и местата за 
отглеждане на селскостопански животни на територията на община Завет, 
съгласно приложение № 1. 

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

Приложение:  Приложение № 1 -  Наредба за обема на животновъдната дейност 
и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Завет. 
 

 
 
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  №  38  от  31.01.2019  година 
            

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

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

                                                                         Докл.: 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 гласуване, прие 
следното 
                                                                        РЕШЕНИЕ  № 413 
 

І. Причини, които налагат изменението и допълнението на Наредба № 9 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Завет. 

              
            Правно основание: 

               чл. 21, ал. 2  от ЗМСМА; 
               чл. 26 и чл.28 от ЗНА; 
               чл. 76-79 от АПК 
 

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

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

Правителството с Решение № 704/05.10.2018 г. за приемане на мерки за 
трансформация на модела на административно обслужване, одобри пакет от мерки за 
промяна и подобряване на административното обслужване за гражданите и бизнеса. 
Промените произлизат от наблюдения на предоставяните  услуги от всички централни 
администрации и техните териториални звена, включително всички областни, общински и 
районни администрации. 
           Мерките, които са предложени в решението, надхвърлят 1500 и са групирани в пет 
основни направления:  
           1.Услуги за бизнеса от гледна точка на намаляване на регулаторната тежест. 
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           2. Услуги за гражданите, което включва качествено обслужване, обслужване на 
едно гише, намаляване на удостоверенията, които изисква администрацията и прилагане 
на т.нар. служебно начало и въвеждане на комплексно административно обслужване. 
              3. Мерки за заличаване на административни услуги, включително и такива, които 
са незаконосъобразни.. 
              4.   Мерки свързани  с вписване на услуги.  
              5. Трансформиране на услугите във вътрешно-административни, т.е. изключване 
на гражданина от ролята му на посредник и куриер между администрациите и 
установяване на практиката на пряка комуникация между тях. 
               Тези мерки целят отпадане или намаляване на случаите на изискване на най-
масовите удостоверения, които служат в административните процедури, като данните се 
установяват служебно от администрациите: скици, удостоверения за липса на задължения 
към общините, данъчни оценки, удостоверения за характеристики на земеделска земя, 
документ за образование, изисквания за предоставяне на издадени разрешения за оценки и 
въздействие върху околната среда, изисквания за данъчни декларации при придобиване на 
имот. Намаляване  срокът на услугите, премахване на  ненужните за попълване данни, 
стандартизиране на  услугите. 
            В доклада  на Сметна палата на РБ за извършен одит за съответствие при 
финансово управление  в община Завет за периода  от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 година 
се  правят препоръки към Общинския съвет гр. Завет за  актуализация и допълнение на  
Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Завет. 

В деловодството на Общинския съвет гр. Завет е постъпил Протест от Окръжна 
прокуратура Разград срещу  разпоредбите  на т.1 и т. 2 от Приложение № 2 към Раздел  ІІІ 
на  Наредба № 9, което касае таксите в детските ясли и детските градини и други  
общински съциални услуги. Този протест породи необходимост да прецизираме   
Приложение  № 2 към Раздел  ІІІ на  Наредба № 9, като същевременно, съобразявайки се и 
с необходимостта,  всички деца от общината да имат реален достъп до предучилищните 
заведения в общината и да посещават редовно същите, предлагаме намаляване на таксата 
за посещение на детски ясли и детски градини. 

2. Цели,  които се поставят: 
Да се актуализира и прецизира Наредба № 9 на Общинския съвет гр. Завет за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Завет в съответствие с изискванията на  нормативната уредба 

3,Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 
Предложеният проект за  изменение и допълнение  на Наредба № 9 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Завет , не изисква финансови  средства. 

4. Очаквани резултати от приеманите изменения: 
Съответствие на Наредба № 9 на Общинския съвет гр. Завет за  определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет с 
действащата нормативна уредба.  

На основание чл. 26, ал. 2,  чл.37, ал. 3 и чл.39 от Закона за нормативните актове е 
публикуван проект за изменение и допълнение  на Наредба № 9 на Общинския съвет гр. 
Завет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Завет на интернет страницата на Община Завет на 28.12.2018 
година.  

Предлагам на вниманието на Общинския съвет  Наредба за изм. и доп. на Наредба 
№ 9 на Общинския съвет гр. Завет за  за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Завет.     
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 Предвид гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 75, ал.4 от 
АПК, Общинският  съвет  гр. Завет 

 
                                                                 Р  Е  Ш  И: 
 
          1.  Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет, 
приета с приета с Решение №132 по протокол № 18 от 26.01.2009 г. ., както следва: 
 

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

на местните такси и цени на услуги на територията 
на Община Завет 

 приета  с Решение № 132 от Протокол № 18 от 26.01.2009 г.,изм. и доп. с Решение № 207 по Протокол № 
28/10.11.2009г., изм. и доп. с Решение № 226 по Протокол № 32/29.01.2010г., изм.и доп. с Решение №241 по 
Протокол № 34/23.04.2010г.,изм.и доп. с Решение № 272 по Протокол № 41/07.10.2010г.,изм.и доп. с 
Решение №298 по Протокол №44/31.01.2011г,изм.и доп. с Решение №25 по Протокол №05/20.02.2012г,изм.и 
доп. с Решение № 84 по Протокол № 12/29.10.12г.,изм.и доп. с Решение №94 по Протокол №14/27.11.2012 
г.,изм.и доп. с Решение №124 по Протокол № 17 от 28.03.2013 г.,изм.и доп. с Решение №313  по Протокол 
№ 44 от 09.04.2015 г, .,изм.и доп. с Решение №77  по Протокол № 07 от 18.04.2016 г., изм. с  Решение 
№35/19.09.2016 г. на Административен съд Разград, изм. с  Решение №49/19.07.2017 г. на 
Административен съд Разград, , изм. с  Решение №50/21.07.2017 г. на Административен съд Разград,  
изм.и доп. с Решение №232  по Протокол № 21 от 18.08.2017 г., изм.и доп. с Решение №291  по Протокол 
№26/26.01.2018г. на ОбС – Завет 

 
§ 1. Член 10 се отменя. 
§ 2. Създава се чл. 10а: 

„Чл. 10а. (1) Кметът на Община Завет издава разрешение за разсрочване или 
отсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000 лв. и при условие, че 
разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на издаване на 
разрешението. 

(2) Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 
30 000 лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета на Кмета на Община 
Завет след решение на Общински съвет Завет.“ 
§ 3. В чл. 11 ал. 4 се отменя. 
§ 4. В чл. 20в, алинея 4 се изменя така:  

„(4) Уведомяването на ползвателите на услугите за дължимата от тях такса битови 
отпадъци за съответния период и срокове за заплащане се извършва със съобщения от 
Общинска администрация - Завет, съгласно сроковете в Закона за местните данъци и 
такси.“ 
§ 5. В чл. 24 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 
„(1) За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или 

настойниците пропорционална месечна такса (в зависимост от броя посещения в месеца), 
определена от общинския съвет в размери, съгласно Приложение № 2. 

2. Алинея 5 се изменя така: 
„(5) При отсъствие на децата таксата по ал.1 не се заплаща за неприсъствените дни, 

при условие, че родителите предварително са уведомили директора на детското 
заведение.“ 

3. В алинея 7 се заличава думата „постоянна“. 
§ 6.  Приложение № 2 към чл. 24, ал. 1 се изменя така: 
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„Приложение № 2  
към чл. 24, ал. 1 
Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги  

 
Такси за детски ясли и детски градини  

Размер на ден  
в лева 

1. За децата в  яслени групи в ДГ  
Пропорционална месечна такса (в зависимост от броя 
посещения в месеца)  

 
1,00 

2. За две, три и четиригодишните деца в ДГ и за 
петгодишните деца в ДГ до постъпването им в 
подготвителна група 

Пропорционална месечна такса (в зависимост от броя 
посещения в месеца) 

 
1,00 

3. За пет и шестгодишните деца в подготвителна група в 
ДГ за дейностите по отглеждане и възпитание в 
задължителното предучилищно образование извън 
финансираните от държавата дейности(целодневна 
подготвителна група) 

Пропорционална месечна такса (в зависимост от броя 
посещения в месеца) 

 
 
1,00 

  Вид плащане 44 80 10 

§ 7. Заличава следната административна услуга в Приложение № 3 към чл. 33: 
Такси за технически услуги 

№ 
по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА 
УСЛУГА 

БЪРЗА 
УСЛУГА 

ЕКСПРЕСНА 
УСЛУГА    

срок 
цена в 
лева 

срок 
цена в 
лева 

срок  
цена в 
лева 

10. 

Презаверяване на скица от 
издаването на която са 
изтекли 6 месеца 

3 дни  5,00 8 часа 10,00     

§ 8. Заличава следните административни услуги в Приложение № 4 към чл. 36: 
Такси за административни услуги 
 

№ 
по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА 
УСЛУГА 

БЪРЗА 
УСЛУГА 

ЕКСПРЕСНА 
УСЛУГА    

срок 
цена в 
лева 

срок 
цена 
в 
лева 

срок  
цена в 
лева 

I. Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне 
1 2 3 4 5 6 7 8 

15 
Издаване на удостоверение за 
постоянен адрес - за първи път 

7часа 5,00         

19 
Издаване на удостоверение за настоящ 
адрес за първи път 

7часа 5,00         

37 
Предоставяне на данни по 
гражданската регестрация на 
държавни органи и институции 

5 дни 0,00 
        

V. Административни услуги - Местни данъци и такси 
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3 

Издаване на препис/удостоверение за 
платен данък върху  недвижими имоти 
и такса битови отпадъци 
 

7 дни 4,00 3 дни 6,00 8 часа 8,00 

8 Предоставяне на данъчна информация  7 дни 5,00         

9 

Издаване  на  документи  от  значение 
за признаване, упражняване или 
погасяване на права или задължения 
по ЗМДТ 

7 дни 5,00 3 дни 8,00     

§ 9. В Приложение № 5 към чл. 46 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Заличава следните административни услуги: 

Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от община Завет 

№ 
по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕН
А УСЛУГА 

БЪРЗА 
УСЛУГА 

ЕКСПРЕСНА 
УСЛУГА    

срок 
цена в 
лева 

сро
к 

цен
а в 
лев
а 

срок цена в лева 

III. Административни услуги  „Транспорт” 

4 

Издаване на пропуски за влизане 
в зони и улиците, ограничени за 
движение на пътни превозни 
средства (за месец): 

7 дни 
  

        
4.1. за лек автомобил 10,00         
4.2. за товарен автомобил 20,00         
IV. Административни услуги  
"Селско стопанство и земеползване" 

2. 
Регистрация на собственици на 
пчели и пчелни семейства. 

7 дни 
Безплат-
но 

     
 

3. 

Издаване на удостоверение за 
вписване в регистъра на лице, 
представили разрешително за 
упражняване на частна 
ветеринарномедицинска 
практика. 

7 дни 8,00 3 дни 10,00  

 

4 

Заверка на анкетни формуляри 
към анкетна карта за 
регистрация на земеделски 
производители в областна 
дирекция“Земеделие“. 

8 часа 
Безплат- 
но 

    

 

 

6. 

Промяна на предназначението на 
земеделските земи и включване 
в строителните граници на 
населените места. 

Изчис
лява 
се по 
чл.45в     
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V. Административни услуги  
"Екология и зелена система" 

6 
Издаване на разрешение за 
преместване на растителност:             

6.1. 
За собственици на частни имоти, 
в техния недвижим имот. 

7 дни 0,00         

6.2. 
 За преместване на общинска 

декоративна растителност 
 

7 дни 

По 
Прилож. 1 
на Наредба 
№ 18 на 
ОбС 

    

X.  (изм. с Решение № 77/18.04.2016г., изм. и доп. с Решение № 232  по Протокол №21 от 18.08.2017г.) 

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

15. 

Приемане и удостоверяване 
предаването на екзекутивна 
документация 

7 дни 35,00         

21. 

Освидетелстване на сгради и 
издаване на заповед за 
премахване /поправяне или 
заздравяване/ на строежи, 
негодни за използване или 
застрашени от самосрутване 

14 дни 25,00         

23. 
Вписване в регистъра на 
технически паспорт на строеж 

3 дни 0,00         

26. 

Издаване на разрешение за 
ползване чрез експлоатация при 
извършване на специално 
ползване на пътища - на кв.м. за 
месец 

7 дни 5,00         

28. 

Одобряване на инвестиционен 
проект за съдебна делба с ЕСУТ 

7 дни 30,00         

2. Вписва нови административни  услуги, както следва: 
 
Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от община Завет 

№ 
по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕН
А УСЛУГА 

БЪРЗА 
УСЛУГА 

ЕКСПРЕСНА 
УСЛУГА    

срок 
цена в 
лева 

срок 
цена в 
лева 

срок 
цена в 
лева 

II. Административни услуги  „Търговия, туризъм” 

7. 
Издаване на сертификат за 
инвестиция клас В по Закона за 
насърчаване на инвестициите 

5 дни 
след 
влязло в 
сила 
решение 
на ОбС 
Завет 

 
 

 безплатно 
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III. Административни услуги  „Транспорт” 

12. 
Издаване на разрешение за 
ползване на пътища за дейности 
извън специално ползване 

7 дни 20,00    
 

X.  (изм. с Решение № 77/18.04.2016г., изм. и доп. с Решение № 232  по Протокол №21 от 
18.08.2017г.) 
Административно-технически услуги - устройство на територията, кадастър, 
контрол на строителството  

39. 
Издаване на разрешение за 
продължаване на 
строителството по спрян строеж 

14 дни 15,00        

40. 

Разрешаване изработването на 
план – извадка от подробен 
устройствен план (ПУП) 
 

14 дни при 
заповед на 
кмета на 
община 
Завет или 30 
дни след 
влязло в 
сила 
решение на 
Общинския 
съвет Завет 

15,00        

41. 

Определяне на прилежаща 
площ към сграда в режим на 
етажна собственост и 
предоставянето й на 
съответната етажна собственост 
за поддържане и използване 

14 дни 
безплат
но 

        

 

2. Административна услуга в т. 1 „Заверка на молба-декларация за снабдяване с 
нотариален акт по обстоятелствена проверка“ на Раздел VII. Други 
административни услуги, да се чете „Обработване на заявление-декларация за 
обстоятелствена проверка“ 

 

§ 10. Член 45в се отменя. 

Заключителна разпоредба 

§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й на интернет страницата на 
община Завет с изключение на  параграфи 5 и 6 относно чл. 24 и Приложение № 2 към чл. 
24, ал. 1, които влизат в сила от 01 март 2019 г. 

       2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
       Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                               ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                                     Р Е Ш Е Н И E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  №  38  от  31.01.2019  година 

            

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
         Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определяне 
размера на местните данъци на територията на община Завет. 
                                                                                           Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
 

       Общинският съвет гр.Завет с 15(петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 2(двама) от проведеното поименно гласуване 
прие следното 
 
                                                                  РЕШЕНИЕ  № 414 
 

Общинският съвет гр.Завет с Решение №41 по Протокол № 05/28.02.2008 г. на 
Общинския съвет гр. Завет,  е приел Наредба № 17 за определяне размера на местните 
данъци  на територията на община Завет. С Закон за изменение и допълнение на Закона за 
корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) и 
Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (Изм., ДВ, бр. 1 
от 03.01.2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) е изменен и допълнен Закона за местните данъци 
и такси. 

Промените засягат и обществените отношения уредени с въпросната наредба, което 
налага и актуализирането ѝ. 
 

Причини:  

1. Основната причина за приемането на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци  на територията на община Завет 
2 (Наредба № 17) е продиктувано от необходимостта наредбата да съответства на Закона 
за местните данъци и такси (ЗМДТ) от една страна, и от друга изпълнението на 
възложените със закона  задължения на Общинския съвет.  

Цели: 
С приемането на наредбата се цели регулирането на обществените отношения,  свързани с 
определянето размера на местните данъци и такси в територията на общината и 
съответствието на Наредба № 17 на акт от по-висока степен, а именно ЗМДТ. 

Финансови и други средства: 
 За приемането на настоящата наредба към настоящия момент не се изискват 
финансови и други средства.  
 

Очаквани резултати: 
С приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за 

определяне размера на местните данъци  на територията на община Завет 2 се очаква да 
бъдат изпълнени  вменените на Общинския съвет гр. Завет задължения, съгласно ЗМДТ, 
както и създаването на една правна сигурност за заинтересованите лица по ЗМДТ. 
 Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
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Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 
Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. 

 
Проектът на настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за 

определяне размера на местните данъци  на територията на община Завет и мотивите към 
него (Предложение), предвид изискванията на чл. 26,ал. 3 от Закона за нормативните 
актове (ЗНА),  e  публикуван на интернет страницата на община Завет  на 
www.zavet_ob@zavet-bg.  на 10.12.2018 г., като срокът за отправяне на предложения и 
становища по проектите е 30 дена.  

Към настоящия момент предложения и становища не са постъпвали.  
 

           Предвид гореизложеното  и на основание чл. 76, ал.3 и чл.77 от АПК във връзка с 
чл. 21, ал.1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският  съвет  гр. Завет 
 

                                                           РЕШИ:    
 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определяне 
размера на местните данъци  на територията на община Завет, съгласно Приложение № 1, 
неразделна част от настоящото решение. 

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

 
         Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
         Приложение:  Приложение № 1 - Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 
17 за определяне размера на местните данъци  на територията на община Завет. 

 
 

 
 
 
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  №  38  от  31.01.2019  година 
            

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Утвърждаване на  формула за финансиране на "делегирани бюджети" в 
системата на образование в Община Завет за бюджетната 2019 година. 

                                                                         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  № 415 
 

Съгласно чл. 282, ал. 6 и ал. 7 от Закона за предучилищното и училищно 
образование първостепенните разпоредители с бюджет разпределят средствата, получени 
по единни разходни стандарти, между училищата, детските градини и обслужващите 
звена въз основа на формули за всяка отделна дейност, като формулите включват основен 
и допълнителни компоненти. Формулите се утвърждават от първостепенните 
разпоредители с бюджет в срок до 28 февруари на текущата година след обсъждане с 
директорите на детските градини и училищата. Утвърдените формули се прилагат от 
началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края й. 

С оглед на изискването формулите да се утвърждават след обсъждане с 
директорите на детските градини и училищата и във връзка с оптималната организация на 
работата в общинските училища и детски градини на територията на Община Завет през 
бюджетната 2019 година се проведе работна среща, в която се обсъдиха въпросите за 
разпределението на средствата и формулите, по които ще се извърши разпределението на 
средствата. 

Обсъдени са различни   варианти на формули за разпределение  на средствата 
видно от Приложение №1 – Протокол от обсъждане на директорите на общински училища 
и детски градини на територията на община Завет от 08.01.2019 г. 

В чл. 282, ал. 8 и следващи от Закона за предучилищното и училищно образование 
са посочени, основните и допълнителните компоненти, които се включват във формулите.
 Предвид горепосоченото   и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 
282 ал.6 и ал.7  от ЗПУО, Общинският  съвет  гр. Завет  

 
                                                           РЕШИ:    

 
    I. Утвърждава формули за финансиране на "делегирани бюджети" в системата на 
образование в Община Завет за бюджетната 2019 година.            
                                

1. Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за дейност 
322-Общообразователни училища, при община Завет, за бюджетната 2019г., както 
следва: 

СФ= (100%СИ х БИ) + (100%СП х БП) + (99%СУ х БУ) + (100%СРКхБК)+1%Р 
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                                                             където: 
                                          СФ - средства по формулата 
                                          БИ – брой институция 
                                          БП – брой паралелки 
                                          БК – брой клас 
                                          БУ- брой ученици съгласно информационната система                                         
                                                   на МОН  „Админ М” към  01.01.2019 г.  
                                          СИ – стандарт институция = 38 400 лв. 
                                          СП- стандарт паралелка = 8176 лв. 

СУ- стандарт ученик – 1 594,89 лв. 
СРК- средства по регионален коефициент = 3 393,62 лв. 

                                           Р - Резерв за нерегулярни разходи  
1.1. Резерв за нерегулярни разходи:  

Средствата по този компонент са в размер на 1% от общата сума за учениците в 
дневна форма на обучение в училищата възлизащ на  –  9 827 лв.  

Разходи с нерегулярен характер са тези, които не са в ясна зависимост от определен 
показател, имат за основание условни или инцидентни събития и чиeто относително 
времево разпределение не може да се предвиди в началото на годината. 

Предвидените средства като резерв за нерегулярни разходи ще бъдат използвани 
през бюджетната година за изплащане на следните разходи: 
 Спешни неотложни аварийни ремонти; 
 Съфинансиране на проекти, които са спечелени от училищата по национални и 

международни програми; 
 Финансиране на дейности по организиране и провеждане на национални и 

международни конкурси, включени в Програмата на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби през 2019 г.; 

 Други обективни и непредвидими фактори; 
 Начин на финансиране :  

- Всеки директор подава до Кмета на община Завет мотивирано искане с което 
доказва необходимостта от тези средства. 

- Кметът на община определя комисия,  която има за задача да прецени 
необходимостта от отпускането на тези средства от резерва, като максималният 
размер на средствата не трябва да надвишава 3500 лв. за едно учебно заведение 
през съответната бюджетна година. 

 
 Когато от резерва за нерегулярни разходи останат неизползвани средства към 15 
ноември текущата година, остатъкът от тях се предоставя за разходи на всички 
училища, разпределени пропорционално на броя на учениците в дневна форма на 
обучение в тях. 

 
2. Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за дейност 326-
Професионални училища, професионална гимназия, при община Завет, за бюджетната 
2019г., както следва:  
    
СФ= (100%СИ х БИ) + (100%СП х БП) + (100%СУСГРСВМ х БУ)+(100%СУСУАСУ х БУ)+ 
(100%СРКхБК) 

където: 
                                              СФ - средства по формулата 
                                              БИ – брой институция 
                                              БП – брой паралелки 
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                                              БК – брой клас 
                                              БУ- брой ученици съгласно информационната система  
                                                           на МОН  „Админ М” към  01.01.2019 г.  
                                              СИ – стандарт институция = 38 400 лв. 
                                              СП- стандарт паралелка =10 934 лв. 

    СУУСГРСВМ- стандарт за ученик „Селско,горско,рибно 
стопанство и ветеринарна медицина“ = 2453 лв. 
    СУСУАСУ- стандарт за ученик „Стопанско управление, 
администрация и социални услуги“=1594 лв. 
    СРК- средства по регионален коефициент = 32 358 лв. 

 
3.  Формула за разпределяне на средствата по стандарт за ученици на самостоятелна 
форма на обучение , при община Завет, за бюджетната 2019 г. , както следва: 

 
СФ=100%СУСФхБУ 

където: 
                                           СФ-средства по формулата 

                           СУСФ-стандарт за ученик самостоятелна форма на обучение- 
529лв.    

                                           БУ- брой ученици съгласно информационната система 
                                                  на МОН  „АдминМ” към 01.01.2019 г.    
 

4.  Формула за разпределяне на средствата по стандарт за:  Допълващ стандарт за 
материална база на училищата за учениците на редовна форма на обучение, при 
община Завет, за бюджетната 2019 г. , както следва: 

СФ=100%ДСМБхБУ 
                                                           където: 

                                           СФ-средства по формулата 
                           ДСМБ-допълващ стандарт за материална база  = 25 лв.    

                                           БУ- брой ученици съгласно информационната система 
                                                   на МОН  „АдминМ” към 01.01.2019 г.  
 

5.   Формула за разпределяне на средствата по норматив за създаване условия за 
приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане при община 
Завет, за бюджетната 2019 г. , както следва:   

                 СФ=100%СРПхБУ 
                                                          където: 

                                          СФ-средства по формулата 
                          СРП- средтва за ресурсно подпомагане = 405лв.    

                                          БУ- брой ученици съгласно информационната система 
                                                          на МОН  „АдминМ” към 01.01.2019 г.  

 
6.   Формула за разпределяне на средствата за осигуряване на  целодневна 
организация на учебния ден за обхванатите ученици от I – VII при община Завет, за 
бюджетната 2019 г. , както следва:   
 

СФ=[(100%ГЦОУДхБГ) + (100%УГЦОУДхБУ)] + 100%СРК х БГЦОУД 
където: 

                                             
                             СФ-средства по формулата 
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                             БГ- брой групи 
                             БГЦОУД – брой групи на целодневна организация на учебния ден 

             ГЦОУД-група за целодневна организация на учебния ден = 1758 лв.    
             УГЦОУД- ученик в група за целодневна организация на учебния ден= 
688лв.   
             СРК – средства по регионален коефициент = 1 467,20 лв.  
             БУ- брой ученици съгласно информационната система на МОН     
                                     „Админ М” към 01.01.2019 г. 

       
7.   Формула за разпределяне на средствата за подпомагане храненето на деца от 
подготвителните групи  и учениците  от  I –IVклас при община Завет, за бюджетната 
2019 г.,  както следва:   
 

СФ=100%СХхБУ 
                                                            където: 

                          СФ-средства по формулата 
                          ЕРС-средства храна = 94 лв.    
                          БУ- брой ученици съгласно информационната система на МОН     
                                      „Админ М” към 01.01.2019 г. 
 

           8. Формула за разпределение средства за стипендия за ученици в гимназиален етап 
при община Завет, за бюджетната 2019 г. , както следва:   

СФ1=100%СССНУхБУ 
където: 

                                           СФ1-средства по формулата 
СССНУ-средства за стипендия за специализирани и не 
специализирани       училища = 87 лв.    

                           БУ- брой ученици съгласно информационната система на МОН     
                                      „Админ М” към 01.01.2019 г. 
                              

СФ2=100%ССПППУхБУ 
където: 

СФ2- средства по формулата 
СССНУ-средства за стипендии за професионални паралелки в 
професионални училища = 97 лв.     

                            БУ- брой ученици съгласно информационната система на МОН     
                                      „Админ М” към 01.01.2019 г. 

 
9. Формула за допълващ  стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на 
училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя на 
местата: 

СФ=100%ДСхБММПС 
 Където: 

                                         СФ-средства по формулата 
                          ДС- допълващ  стандарт = 12000 лв.    

                                          БММПС- брой места моторно превозно средство 
 

  10.Формула за средства за занимание по интереси за неспециализирани, 
специализирани и специални училища: 

СФ=100%НИ х 6 + НУДД х БУ 
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където: 
                                           СФ-средства по формулата 

НИ-норматив институция = 1 900 лв.    
НУДД – норматив за ученик в дневна форма на обучение и 
дуална система на обучение – 30 лв.: 

                           БУ- брой ученици съгласно информационната система на МОН     
                                      „Админ М” към 01.01.2019 г. 
 

11.Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение и дуална система на 
обучение в първи и втори гимназиален етап: 

СФ=100%ДСУДДО х БУ 
където: 

                                           СФ-средства по формулата 
ДСУДДО - Допълващ стандарт за ученик в дневна форма  
на обучение и дуална система на обучение в първи и втори  
гимназиален етап = 39 лв.    

                           БУ- брой ученици съгласно информационната система на МОН     
                                      „Админ М” към 01.01.2019 г. 

 
12.   Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за 
дейност 311-Целодневни детски градини, при община Завет, за бюджетната 2019 г. , 
както следва:                           

СФ=(100%СЯЦГДГУхБД)+(100%СЯхБД)+(100%СД2-4ГЦГхБД)+(100%СД5-6ГЦГхБД)+(100%СРКхБИ)+(100%СИхБИ) 

                                                              където: 
  СФ-средства по формулата 
  СЯЦГДГУ- стандарт яслена и целодневна група в детска градини и училище = 
4 664 лв. 
  СЯ-средства ясла = 1294 лв. 
  СД2-4ГЦГ- стандарт дете 2-4 годишни целодневна група = 2 190 лв. 
  СД5-6ГЦГ – средства  на дете 5-6 годишно в целодневна група = 2 405 лв. 
  БД - брой деца в целодневна група, съгласно„АдминМ” към 01.01.2019 г. 
  СРК – средства регионален коефициент = 11 870лв. 
  СИ – стандарт институция = 23 800 лв. 
  БИ – брой институция 

                                     
13. Формула за разпределение на средствата по единия разходен стандарт за 
местни дейности за   бюджетната 2019 година. 

 
ІІ. Средствата от бюджета на Община Завет за издръжка на дейностите по 

възпитанието, подготовката и обучението на децата в целодневни детски градини за 
2019г. в размер на 196 375 лв. се разпределят по следната формула: 
СФ = 32,08%СО + 47,89%СХ + 6,53%СДПИ + 10,60%СУБД + 2,90% ССХМ  

където: 

СФ -средства по формулата; 
СО  -средства заотопление; 
СХ  -средства захрана; 
СДПИ -средства дидактически пособия и играчки; 
СУБД -средства за условен брой деца 16 бр.; 
ССХМ -средства за санитарно хигиени материали; 
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Правила за прилагане на формулата : 
 

1. СО - Средствата за отопление, ток, вода и външни услуги на всяка детска градина са 
разпределени на база отчетни данни за 2018г. 

-  Общата сума на средствата за отопление е в размер на 63 000 лв. 

- По детски градини: 

- ДГ“Слънчо“ Завет 20 000 лв. 

- ДГ“Червената Шапчица“ Брестовене 14 000 лв. 

- ДГ“Радост“ Острово 10 000 лв. 

- ДГ“Пролет“ Веселец 3 500 лв. 

- ДГ“Осми Март“Сушево 3 000 лв. 

 2.  СХ- Средствата за храна на децата - общата сума на средствата за храна е в размер 
на  96 030 лв., и са разчетени на отчетен брой присъствия за 2019 г.  

-     Средствата са разчетени на  1,50 лв. за присъствен ден.  

     -    При определяне на средствата за храна се вземат предвид освен наличностите 
към 01.01.2019г. и преходния остатък от целеви средства за хранене, средствата от 
допълващия стандарт за хранене на децата от подготвителните групи и средствата 
под формата на дарение от фонд Земеделие. 

 - Средствата за хранене, които се предоставят като допълващ стандарт, 
намаляват стойността на средствата за хранене в местна дейност на детските градини. 

- Комисия назначена със заповед на кмета на община Завет, на всяко тримесечие 
извършва анализ на разходваните средства за храна. Неразходваните средства за храна 
към всяко тримесечие се възстановява по бюджета на първостепенния разпоредител. 

 

3.  СДПИ -  Средства за  помощни дидактически пособия и играчки-блокчета, 
моливи, гл.хартия, бои, играчки и др., сумата е разчетена на задължителен минимум 
50 лв.на дете годишно. Средствата за тези пособия и играчки са разчетени на брой 
деца в яслена група и деца от 2 до 6 г. в целедневни групи. 

     
- Справка и копие на разходнооправдателни документи за изразходените средства 

за учебната пособия и играчки се представят в Общината в срок до 15.10.2019 година. 
- Неизразходваните целеви  средства за учебни пособия и играчки да се 

възстановят в бюджета на първостепения разпоредител с бюджет в срок до 15.10.2019 
година.  

Общата сума на средствата за учебни пособия е в размер на 14 550 лв. 

 
4. СУБД - Средства за условен брой деца, тези средства за издръжка на всяка детска 
градина се формират по следния начин :  

- брой групи по 22 деца, тъй като тези разходи са условно постоянни и не зависят от 
фактическия брой деца в групата. 

Добавката в размер на 100 лв. се разпределя на този условно формиран брой деца. 
Общата сума на средствата в допълнителната компонента е 28 600лв. 

 
5.   ССХМ- Средства за санитарно –хигиенни материали – 8 730лв.  
      За закопуване на салфетки , кухненски ролки ,носни кърпи , тоалетна хартия и др.са 
предвидени  за задължителен минимум от 30 лв. на дете годишно.  
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         - Справка и копие на разходнооправдателни документи за изразходените средства 
за санитарно –хигиенни материали се представят в Общината в срок до 15.10.2018 
година.    

 - Неизразходваните целеви  средства за санитарно –хигиенни материали  да се 
възстановят в бюджета на първостепения разпоредител с бюджет в срок до 15.10.2019 
година.  

                  III. Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и 
обслужващите звена при изменение на броя на децата и учениците или на 
стойностите по някои от другите основни компоненти на формулата, въз основа на 
които се разпределят средствата. 

 
           1. Разпределението на средствата между училищата и обслужващите звена по 
формула се извършва въз основа на броя на децата и учениците по информационната 
система на МОН „АДМИН М” към 01.01.2019 г. 
           2. Разпределението на средствата по формула може да се коригира веднъж 
годишно в резултат на увеличението в броя на учениците в началото на учебната 
2019/2020 година спрямо броя им към 01.01.2019 г. Това касае както разпределението на 
база основни компоненти на формулата, така и разпределението по допълнителни 
компоненти, което се извършва въз основа на брой ученици. За броя на учениците се 
използват данните от информационната система на МОН „АДМИН М”. Промяната в 
размера на средствата в резултат на увеличението на броя на учениците се отразява с 1/4 
от годишния размер (т. е. само за месеците октомври, ноември и декември). 
            3. При промяна в размера на единните разходни стандарти по време на годината 
увеличението по съответния стандарт се разпределя пропорционално на броя на децата и 
учениците. 
             4.При преобразуване на училища, детски гради в рамките на ПРБ остатъкът от 
средства по формула на училищата и детските градини , които се преобразуват, се отнася 
към преобразуваното (новото) училище-детска градина. 
             5.При закриване на училище, детска градина остатъкът от средствата по формула 
се отнася към приемното училище. 

   IV. Делегира право на Директора: 
 1. Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити; 
 1.2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите по 
бюджета на училището, детската градина до 3 дни преди края на всяко тримесечие, 
като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетен кредит за това; 
 1.3. да се разпорежда със средствата на училището, детската градина; 
 1.4 да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност 
и броя на децата и учениците в класовете, групите съобразно нормите, определени в 
подзаконовите нормативни актове; 
     1.5. самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки 
прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището,  
детската градина; 
    1.6. да реализира собствени приходи, включително приходи от собственост. 
2. Директорът се задължава да представя в общината: 
 2.1.  Плана на бюджета, разпределен по пълна бюджетна класификация. 
 2.2. Тримесечни отчети на бюджета. 
 2.3. Справки за извършените през тримесечието компенсирани промени по плана на 
приходите и разходите в срок до последното число на последния месец от 
тримесечието и числеността на персонала. 

    2.4. Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на училището, детската 
градина до всяко пето число на месеца. 
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    V. Възлага на кмета на общината да предприеме действи за изпълнение на 
горните решения. 
 V І .  Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и 
Областен управителна 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

46

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

                                             Протокол  №  38  от  31.01.2019  година 
            

            ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
           Приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2019г. 
                                                                                  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  № 416 
 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на 
основание чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от 
читалищата в Община  Завет предложения за дейността им през 2019 година и е 
съобразена със стратегическите документи за развитие на община  Завет. Тази програма 
обобщава най-важните моменти в работата на читалищата от Община Завет през 
настоящата година, техните приоритети, цели и задачи, които ще спомогнат за тяхното 
укрепване, модернизиране и развитие в общодостъпно място за местната общност. Ще се 
работи за създаване на условия за превръщаните им в информационно-образователни 
центрове и утвърждаване ценностите на гражданското общество.  За реализирането на 
най-важните дейности от културните им планове, включени в Програмата са предвидени  
финансови средства, заложени в общинския бюджет за 2019 г. Приоритетите над който ще 
се съсредоточим, съгласно годишната програма  са заложени след направения анализ и 
обобщения за дейността на читалищата през изминалата 2018 г. Така Програмата ще 
подпомогне годишното им планиране и финансиране за устойчиво развитие на 
читалищната дейност в община Завет. 

Проекта на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Завет 
за 2019 г., бе публикувана в продължение на един месец в официалния сайт на Община 
Завет.  

До момента на снемане на проектното предложение не са постъпили предложения 
за изменение и допълнение от обществеността. 

Предвид горепосоченото и на основание чл. 21, ал. 1, т.6 и  т.12 от ЗМСМА, и 
чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, Общинският  съвет  гр. Завет  
                                                                          РЕШИ 
 

1.Общинския съвет,  приема годишна програма за развитие на читалищната 
дейност съгласно - /Приложение №1/. 

2.Възлага на кмета на общината да предприеме всички необходими действия във 
връзка с изпълнение на настоящото решение. 

3 . Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областен 
управителна 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  №  38  от  31.01.2019  година 
            

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

            Годишен план за развитие на младежката дейност за 2019 година. 
                                                                         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 гласуване, прие 
следното 
 
                                                                            РЕШЕНИЕ  № 417 
 

В изпълнение на чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта ежегодно до 31 януари се 
подготвя и утвърждава общински годишен план за младежта за текущата година.  

Годишният план е насочен към подобряване качеството на живот на младите хора 
чрез създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален 
капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора в територията на община Завет. 
Стратегическите цели, заложени в годишния план за развитие на младежката дейност са 
свързани с насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите 
хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на 
здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в 
неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на 
гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските 
райони, развитие на междукултурния и международен диалог и повишаване на ролята на 
младите хора в превенцията на престъпността.  
           Предвид горепосоченото  и на  основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА и чл.16, ал.1 
от Закона за младежта,  Общинският  съвет  гр. Завет  
 

РЕШИ 
 

1.Общинския съвет,  приема годишн план за развитие на младежката дейност 
съгласно Приложение №1: 

2 .  Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областен 
управителна 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  №  38  от  31.01.2019  година 
            

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 
         Отчет на план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите по 
сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или 
други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на 
територията на община завет за 2018 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  № 418 
 

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.  

План-сметката за необходимите разходи за предоставяне на услугите по 
осигуряване на съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на битови 
отпадъци, експлоатация на депа за битови отпадъци и поддържане чистотата на местата за 
обществено ползване на територията на Община Завет за 2018 година е приета с Решение 
на Общински съвет – Завет  № 275 от Протокол № 25 от 18.12.2017 г. и актуализирана с 
Решение № 294 на Общински съвет – Завет от Протокол 26 от 26.01.2018 г. 

През годината с Решение № 379 по Протокол № 35 от 04.10.2018 г. на общински 
съвет - Завет е актуализирана план сметката за за предоставяне на услугите по 
осигуряване на съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на битови 
отпадъци, експлоатация на депа за битови отпадъци и поддържане чистотата на местата за 
обществено ползване на територията на Община Завет за 2018 година. 

Плануваните за 2018 г. приходи от такса битови отпадъци (ТБО) са в размер на 
340 523 лв. Постъпленията от  ТБО към 31.12.2018г. възлизат на 333 709 лв. Разликата от 
6 814 лв. са несъбрани ТБО. Общият план за дейност 623 „Чистота“ по план-сметка за 
2018 г. е 375 069 лв. в т.ч. преходен остатък от 2017 г. в размер на 34 546 лв. Отчета по 
разходната част на дейността възлиза на 346 226 лв. Общата приходна част на план-
сметката възлиза на 368 255 лв., в.т.ч.  постъпленията от приходен параграф §§ 27-07- 
ТБО -  333 709 лв. към 31.12.2018 г. с добавен преходен остатък от 2017 г. 34 546 лв. От 
общият приход – 368 255 лв., като се приспадне (извади) разхода за дейността по план-
сметка 346 226 лв. е налице остатък в размер на 22 029 лв. Наличният преходен остатък от 
2018 г. ще актуализира план-сметката за 2019 г.  

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за  местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1,2,3 и 4 от Закона 

за местните данъци и такси (Редакция към ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) и чл. 124, ал. 2 от 
Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 2 и ал. 5 от Наредба № 10 за условията и реда за 

съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за 
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съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет, Общинският  
съвет  гр. Завет  

 
РЕШИ: 

 
                1.Общинския съвет - Завет приема отчета на  план-сметката за необходимите 
разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на 
битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено 
ползване на територията на община Завет за 2018 г., съгласно Приложение № 1, както 
следва: 

Приложение №1 

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

всички населените места  в Община Завет за 2018 г. 
1. Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 
други;  
  план отчет остатък 

 ОБЩО 16 907 10 822 6 085 

 Разходи на Общинска администрация 16 081 9 996 6 085 

 § 52-00 – Придобиване на ДМА  10 000 9 996 4 

 § 52-03 – Закупуване на съдове за БО  10 000 9 996 4 

 § 10-00 – Издръжка – 6 081 0 6081 

 § 10-20 – Разходи за външни услуги  6 081 0 6081 

 Разходи на Общинското предприятие 
"Воден-2009"  

826 826 0 

 § 10 00 – Издръжка –  826 826 0 
 § 10-15 - Материали 826 826 0 
2.Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци от територията на Община 
Завет и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им 
(Регионално депо - гр. Разград) 
  Общо разходи  
  план отчет остатък 
 ОБЩО 259 656 259 656 0 
 Разходи на Общинското предприятие 

"Воден-2009"  
188560 188 560 0 

 § 01-00 - Заплати на персонала по труд. 
правоотношения 

86 130 86 130 0 

 § 05-00 - Задължителни осигурителни 
вноски от работодателя 

16 039 16 039 
0 

 § 05-51 - Осигурителни вноски за ДОО от 
работодателя и държавата 

10 229 10 229 
0 

 § 05-60 - Здравно осигурителни вноски от 
работодателя  

4 158 4 158 
0 

 § 05-80 - Вноски за допълнително 
задължително осигуряване от работодател 

1 652 1 652 
0 

 § 10-00 - Издръжка 85 881 85 881 0 
 § 10-13 - Постелен инвентар и облекло 1 900 1 900 0 
 § 10-15 - Материали 22 260 22 260 0 
 § 10-16 - Вода, горива, енергия 51243 51 243 0 
 § 10-20 - Разходи за външни услуги 8 834 8 834 0 
 § 10-62 – Разходи за застраховки 1 644 1 644 0 
 § 53-00 - Придобиване на нематериални 

дълготрайни активи 
510 510 0 
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 § 53-01 - Придобиване на програмни 
продукти и лицензи за програмни продукти 

510 510 0 

 Заета щатна численост - брой 11  0 
 Разходи на Общинска администрация 71 096 71 096 0 
 - Разходи по погасяване на безлихвен заем 

за закупуване на автомобил за 
сметосъбиране и сметоизвозване, 
контейнери за БО и комбиниран багер 
товарач за почистване на 
нерегламентирани сметища,  обществени 
терени, тротоарни площи 

71 096 71 096 0 

3. Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията 
по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците   
 Разходи на Общинска администрация за 

депониране и отчисления  
(на база 1200 тона) 71 352 56 736 14 616 

 - Депониране на битови отпадъци в 
Регионално депо за неопасни отпадъци – 
Разград – съгласно договор 
№238/20.07.2015 г. /10,60 лв./т./ 

12 720 10 172 2 548 

 - Отчисления за обезвреждане  на 
депонираните неопасни отпадъци в 
Регионалното депо съгласно чл.64 от ЗУО 
за всеки тон отпадък за депата по чл.2,ал.3, 
т.1 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и 
начина за изчисляване и определяне 
размера на обезпеченията и отчисленията, 
изисквани при депониране на отпадъци-
съгл.чл. 20, ал. 1,т. 1е за 2018 г. – 45,00 
лв./т. 

54 000  43 564 10 436 

     - Обезпечение за депонираните отпадъци 
в Регионалното депо съгласно чл. 60 от ЗУО 
за всеки тон  (Наредба №7 от 19.12.2013 г. 
за реда и начина за изчисляване и 
определяне размера на обезпеченията и 
отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци – 3,86 лв./т.) 

4 632 3 000 1632 

4. Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 
 ОБЩО 27 154 19 012 8 142 
 Разходи на Общинското предприятие 

"Воден-2009" за почистване 
7 000   7000 0 

 § 10-00 - Издръжка 7 000  7000 0 
  - Разходи за почистване и оформяне на 

траншеи по торища в населените места 
от община Завет 

3 500 3500 0 

 - Почистване на битови отпадъци от 
сервитутни зони на общински пътища 

1500 1500 0 

 - Почистване при извънредно настъпили 
обстоятелства и при необходимост от 
допълнително почистване на територии за 
обществено ползване 

2 000 2 000 0 

 Разходи на Общинска администрация 20 154 12 012 8 142 
 § 10-00 - Издръжка 20 154 12 012 8 142 
 § 10-20 – Разходи за обезпаразитяване и 

дезинфекция на обекти от зелената 
система в населените места (паркове, 

10 154 5 112 5042 
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градини, зелени площи) – почистване, 
пръскане и други. 

 § 10-20 - Почистване на дъждоприемни 
канали и битови отпадъци от речни 
корита и дерета на територията на 
общината 

10 000 6 900 3 100 

  план отчет остатък 
 Общо разходи: 375 069 346 226 28 843 
 

 

2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
             Настоящето решение подлежи на оспорване в 14–дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд  гр. Разград по реда на АПК. 
 
 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                         ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                                  Р Е Ш Е Н И E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  38  от  31.01.2019  година 
            

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 
          Актуализация на план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на 
услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в 
депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на 
територията на община завет за 2019 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  № 419 
 

План-сметката за необходимите разходи за предоставяне на услугите по 
сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 
съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на територията на община 
Завет за 2019г.  е приета с Решение  № 392 взето по Протокол № 37 от 13.12.2018 г. на 
Общинския съвет – Завет.  

Плануваните за 2018 г. приходи от такса битови отпадъци (ТБО) са в размер на 
340 523 лв. Постъпленията от ТБО към 31.12.2018 г. възлизат на 333 709 лв. Разликата от 
6 814 лв. са несъбрани ТБО. Общият план за дейност 623 „Чистота“ по план-сметка за 
2018 г. е 375 069 лв. в т.ч. преходен остатък от 2017 г. в размер на 34 546 лв. Общата 
приходна част на план-сметката възлиза на 368 255 лв., в т.ч. постъпленията от приходен 
параграф § 27-07- ТБО -  333 709 лв. към 31.12.2018 г. с добавен преходен остатък от 2017 
г. 34 546 лв. Отчета по разходната част на дейността възлиза на 346 226 лв. От общият 
приход – 368 255 лв., като се приспадне (извади) разхода за дейността по план-сметка 
346 226 лв. е налице остатък в размер на 22 029 лв. С наличният преходен остатък от 2018 
г. ще се актуализира план-сметката за 2019 г.  

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за  местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за 
местните данъци и такси Редакция към ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.), и чл. 124, ал. 2 от 
Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 2 и ал. 5 от Наредба №10 за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет, Общинският  
съвет  гр. Завет  

РЕШИ: 
 

1. Общинския съвет - Завет одобрява актуализираната план-сметка за необходимите 
разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на 
битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено 
ползване на територията на община Завет за 2019 г., съгласно Приложение № 1, както 
следва: 

 1.1. Очаквани приходи 346 282.00 лв. 
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 1.2. Преходен остатък от 2018 г. – 22 029.00 лв. 
 1.3. Дофинансиране от собствени приходи – 12 971.00 лв. 
 1.4. Разходи  - 381 282.00 лв. 

Приложение №1 

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

всички населените места  в Община Завет за 2019 г. 
1. Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и 
други;  
  Общо разходи     2 326 

 Разходи на Общинска администрация 1 500 

 § 52-00 – Придобиване на ДМА  1 500 

 § 52-03 – Закупуване на съдове за БО  1 500 

 Разходи на Общинското предприятие "Воден-
2009"  

826 

 § 10 00 – Издръжка –  826 
 § 10-15 - Материали 826 
Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци от територията на Община 
Завет и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им 
(Регионално депо - гр. Разград) 
  Общо разходи 301 496         
 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009"  
201 500 

 § 01-00 - Заплати на персонала по труд. 
правоотношения 

95 805 

 § 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от 
работодателя 

18 350 

 § 05-51 - Осигурителни вноски за ДОО от 
работодателя и държавата 

                             11 554 

 § 05-60 - Здравно осигурителни вноски от 
работодателя  

4 582 

 § 05-80 - Вноски за допълнително задължително 
осигуряване от работодател 

2 214 

 § 10-00 - Издръжка 87 345 
 § 10-13 - Постелен инвентар и облекло 2 000 
 § 10-15 - Материали                     13 000              
 § 10-16 - Вода, горива, енергия 67 345 
 § 10-20 - Разходи за външни услуги 3 000 
 § 10-62 – Разходи за застраховки 2 000 
 Заета щатна численост - брой 11 
 Разходи на Общинска администрация 99 996 
 - Разходи по погасяване на безлихвен заем за 

закупуване на автомобил за сметосъбиране и 
сметоизвозване, контейнери за БО и комбиниран 
багер товарач за почистване на нерегламентирани 
сметища,  обществени терени, тротоарни площи, 
като: 
- от приходи от ТБО 

- дофинансиране от местни приходи 

- преходен остатък от 2018 г. 

 

 

 
 
 
 
 

                             64 996 

                             12 971 

                             22 029 

3. Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, 
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от 
Закона за управление на отпадъците   
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 Разходи на Общинска администрация за 
депониране и отчисления  
(на база 1000 тона) 

71 460      

 
- Депониране на битови отпадъци в Регионално депо 
за неопасни отпадъци – Разград – съгласно договор 
№238/20.07.2015 г. /10,60 лв./т./ 

10 600 

 - Отчисления за обезвреждане  на депонираните 
неопасни отпадъци в Регионалното депо съгласно чл. 
64 от ЗУО за всеки тон отпадък за депата по чл. 2,ал. 
3, т. 1 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и 
начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци-съгл.чл. 20, ал. 1, т. 1ж за 
2019 г. – 57,00 лв./т. 

57 000  

     - Обезпечение за депонираните отпадъци в 
Регионалното депо съгласно чл. 60 от ЗУО за всеки 
тон  (Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията 
и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци – 3,86 лв./т.) 

3 860 

4. Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии 
от населените места, предназначени за обществено ползване. 
  Общо разходи 6 000 
 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009" за почистване 
4 000                    

 § 10-00 - Издръжка                             4 000 
  - Разходи за почистване и оформяне на траншеи по 

торища в населените места от община Завет 
1 500 

 - Почистване на битови отпадъци от сервитутни 
зони на общински пътища 

1  000 

 - Почистване при извънредно настъпили 
обстоятелства и при необходимост от 
допълнително почистване на територии за 
обществено ползване 

1 500 

 Разходи на Общинска администрация 2 000 
 § 10-00 - Издръжка 2 000 
 § 10-20 – Разходи за обезпаразитяване и дезинфекция 

на обекти от зелената система в населените места 
(паркове, градини, зелени площи) – почистване, 
пръскане и други. 

1 000 

 § 10-20 - Почистване на дъждоприемни канали и 
битови отпадъци от речни корита и дерета на 
територията на общината 

1 000 

 Общо разходи: 381 282.00 лв. 
 

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

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

                                                               Р Е Ш Е Н И E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  38  от  31.01.2019  година 
            

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
          Предоставяне за управление и стопанисване на движимо имущество, 
собственост на Община Завет, на Общинско предприятие „Воден 2009“. 

                                                                         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  № 420 
 

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.  С Решение № 396  взето по Протокол 
№ 37 от 13.12.2018 г. на Общинския съвет – Завет е актуализиран разчета за финансиране 
на капиталовите разходи за 2018 г., като в същият са предвидени средства за закупуване 
на Трактор в размер на 40 320 лв., Мотоблок в размер на 1 584 лв., Ремарке за мотоблок в 
размер на 756 лв. и Тракторна косачка в размер на 5100 лв. 

След проведена процедура чрез събиране на оферти с обява по реда на Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП, Община Завет сключи 
договори за доставка на дълготрайни материални активи за нуждите на община Завет по 
обособени позиции, в резултат на което са закупени Трактор, Мотоблок, Ремарке за 
мотоблок и Тракторна косачка. 

Предвид извършваната дейност „Чистота“ от ОП „Воден 2009“, предлагам 
гореописаните активи да се предоставят на ОП „Воден 2009“ за стопанисване, ползване  и 
управление. 

С Решение № 160 взето по Протокол №21 от 29.04.2009 г. на Общинския съвет – 
Завет е създадено Общинско предприятие „Воден 2009“. В приложение №2 по т. 3 от 
решението са описани общинските активи, предоставени за управление и стопанисване на 
ОП „Воден 2009“. Същото е изменено и допълнено с Решение № 145 по Протокол № 14 от 
16.12.2016 г. на Общинския съвет – Завет. С предоставяне на Трактор, Мотоблок, Ремарке 
за мотоблок и Тракторна косачка на ОП „Воден 2009“, активите се увеличават, поради 
което следва да бъде допълнено Приложение № 2 по т. 4 от Решение № 145 по протокол 
№ 14 от 16.12.2016 г. на Общинския съвет – Завет. 

 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 8, чл. 21, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.12, ал.1 от Закона 
за общинската собственост,  Общинският  съвет  гр. Завет  

 
РЕШИ: 

 
1. Общинският съвет – Завет дава съгласие за предоставяне на ОП „Воден 2009“ 

дълготрайни материални активи за стопанисване и управление, както следва: 
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№ 
по 
ред 

Наименование Мярка Количество Ед. цена в 
лв.  

Стойност в 
лв. 

1. Трактор марка 
„БЕЛАРУС“, модел 
„820“, РР 05543 

бр. 1 40 320,00 40 320,00 

2. Мотоблок  бр. 1 1 584,00 1 584,00 
3. Ремарке за мотоблок бр. 1 756,00 756,00 
4. Тракторна косачка бр. 1 5100,00 5100,00 

Всичко    47 760,00 
 

         2. Възлага на Кмета на Община Завет да организира приемането и предаването на 
актива и вписването на новонастъпилите обстоятелства в счетоводните регистри на 
Община Завет и общинското предприятие. 
         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  №  38  от  31.01.2019  година 
            

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА 
         Определяне  размера на трудовите възнаграждения на кметове на кметства от 
община Завет. 

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

„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 2(двама) от проведеното поименно гласуване 
прие следното 
 
                                                               РЕШЕНИЕ  № 421 
 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общинският съвет по предложение на кмета 
на общината определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на 
действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала, планирани 
с общинския бюджет за съответната година за общинската администрация. 

Съгласно Постановление № 4 на Министерския съвет от 10.01.2019 година за 
изменение и допълнение на ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните 
организации и дейности,  конкретните размери на индивидуалните основни  месечни  
заплати  на кметовете на  общини, райони и кметства се определят при  условията на 
Закона за местното самоупраление и местната администрация, като размерът на 
определените заплати не може да надхвъля основната месечна заплата на министър.  

Предвид  гореизложеното    и на   основание чл.21, ал.1, т.5, от  Закона за местното 
самоуправление и местната  администрация  Общинският съвет – гр. Завет, Общинският  
съвет  гр. Завет 

РЕШИ: 
 

1. Определя  основни  месечни  заплати на кметовете на кметства, считано от 
01.01.2019 година, както следва: 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
НА ДЛЪЖНОСТТА 

 ИМЕ И ФАМИЛИЯ  
 НА КМЕТА 

ОСНОВНА 
МЕСЕЧНА 
ЗАПЛАТА 

 
Кмет на кметство Брестовене Фикрет  Емин 1146.00 лв 
Кмет на кметство Острово Бехчет Хадживели 1146.00 лв 
Кмет на кметство Веселец  Гюнер Юдаи 955.00 лв 
Кмет на кметство Прелез Зелиха Руфад 955.00 лв 
Кмет на кметство Сушево Атике Ешреф 955.00 лв 
Кмет на кметство Иван 
Шишманово 

Ферад Али 955.00 лв 
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2. Определя допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и 

професионален опит в размер на 0.7 %  (нула цяло и седем процента). 
            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  №  38  от  31.01.2019  година 
            

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА 
Определяне  размера на трудовото възнаграждение 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) от проведеното  гласуване прие 
следното 
 
                                                               РЕШЕНИЕ  № 422 
 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общинският съвет по предложение на кмета 
на общината определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на 
действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала, планирани 
с общинския бюджет за съответната година за общинската администрация. 

Съгласно Постановление № 4 на Министерския съвет от 10.01.2019 година за 
изменение и допълнение на ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните 
организации и дейности,  конкретните размери на индивидуалните основни  месечни  
заплати  на кметовете на  общини, райони и кметства се определят при  условията на 
Закона за местното самоупраление и местната администрация, като размерът на 
определените заплати не може да надхвъля основната месечна заплата на министър.  

Предвид  гореизложеното  и на   основание чл.21, ал.1, т.5  от  Закона за местното 
самоуправление и местната  администрация  Общинският съвет – гр. Завет, Общинският  
съвет  гр. Завет  

РЕШИ: 
 
1. Определя  основна  месечна  заплата  на Кмета на Община Завет – г-н Ахтер 

Сюлейманов Велиев  в размер на 2 420.00 лева (две хиляди четиристотин и двадесет лева), 
считано от 01.01.2019 година   

2. Определя допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и 
професионален опит в размер на 0.7 %  (нула цяло и седем процента). 
            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  №  38  от  31.01.2019  година 
            

ПО  ДВАДЕЕТ И ВТОРА ТОЧКА 
 

                                                                         Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
    Общинският съвет гр.Завет с  14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 1(един), 

„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 2(двама)  от проведеното поименно гласуване 
прие следното 
                                                               РЕШЕНИЕ  № 423 
 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните 
финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за  
2019 г. (ДВ, извънреден бр. 103 от 13.12.2018 г.), Постановление № 344 на Министерски съвет от 
21 декември 2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и 
Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 
Завет, предлагам на Вашето внимание проекта за бюджет за 2019 г. на община Завет. 

 

1. НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ 

 Проектът за бюджет на Община Завет за 2019 г. е разработен и съставен съобразно 
изискванията на действащите нормативни документи, а именно: 

- Закон за публичните финанси (ЗПФ) ; 

- Закона за държавния бюджет на Република България за  2019 г. (ДВ, изв. бр. 103 от 
13.12.2018 г.) 

- Решение на Министерски съвет № 277 от 24.04.2018 г. за приемане на стандарти за 
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г. (изм. и 
допълнено с РМС № 776 от 30.10.2018 г.); 

- Постановление № 344 на Министерски съвет от 21 декември 2018 г. за изпълнение на 
държавния бюджет на Република България за 2019 г. 

- ФО – 01 от 15.01.2019 г. на Министерство на финансите – Указания относно 
съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския 
съюз за 2019 г.;  

- Изпълнението на бюджета за 2018 г. и резултатите,  постигнати през 2018 г.; 
- Действащите размери на ставките за местните данъци, такси и цени на услуги. 
 
Основни акценти в нормативната уредба: 

- Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г.: 
 Държавните трансфери за делегираните от държавата дейности ще се 

предоставят на 100 %, същите през 2019г. имат ръст 16,65% спрямо 2018г.; 
 През 2019 г. има ръст размера на изравнителната субсидия с 133 500 лева, 

спрямо миналата година, а това като процентно съотношение е 18,14% ; 
 Трансферът  за зимно поддържане и снегопочистване се увеличава с 6 300 лв. , 

спрямо 2018 г., а това като процентно съотношение е 9,92 %; 
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 Увеличава се размера на целевата субсидия за капиталови разходи с  44 300 лв. 
спрямо 2018 г., като от 262 000лв. разчетени за 2018 г., през 2019 г. средствата за капиталови 
разходи са 306 300 лв. Променя се срока за предоставяне целевата субсидия за капиталови 
разходи по общинските бюджети – до 5-то число на текущия месец, въз основа на заявки от 
общините, при условия и по ред определени от министъра на финансите. Отпада 
ограничителния срок, след който може да бъде направено трансформиране на целевата 
субсидия за капиталови разходи в трансфер за други разходи за извършване на неотложни 
текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа (чл.88 от ЗДБРБ за 2019г.) 

                Решение на Министерски съвет № 277 от 24.04.2018 г. за приемане на стандарти за 
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г. 
(изм. и допълнено с РМС № 776 от 30.10.2018 г.) 

 
 Във функция “Общи държавни служби“ предвидените средства по бюджет 

2019г. са увеличени с 11,05% спрямо 2018г. В рамките на средствата, определени в ЗДБРБ за 2019 
год., се планират разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на кметовете на общини, 
кметовете на райони, кметовете на населени места и на служителите в общинската 
администрация. И през 2019 г. разчетените средства са разпределени по отделно за кметове и 
отделно средства за възнаграждения на служителите в администрацията. 

 Във функция “Отбрана и сигурност” предвидените средства по бюджет 2019г. са 
увеличени с 26,66% спрямо 2018г. В рамките на средствата, предвидени в ЗДБРБ за 2019 год. се 
планират разходи за възнаграждения и издръжка на местни комисии по борба с 
противообществени прояви на малотените и непълнолетните; обществени възпитатели; разходи за 
издръжка на детски педагогически стаи; възнаграждения на денонощни оперативни дежурни и 
изпълнители по поддръжка и охрана на пунктове за управление. Също така в тази функция се 
планират и отчитат разходи за доброволни формирования по стандартите за издръжка (обучение, 
застраховка срещу злополука и екипировка). 

 Във функция “Образование” предвидените средства по бюджет 2019г. са 
увеличени с 17,86% спрямо 2018г., като са отразени настъпилите промени в броя на децата и 
учениците. Стандартите са определени, като са взети предвид въведените политики по отношение 
на възнагражденията на заетите в системата на народната просвета. Запазва се  начина, по който 
ще се изчисляват средствата за всяко учебно заведение, т.е. разпределението на средствата по 
формула се състои в това, че освен стандарта брой деца са въведени стандарт за институция, 
стандарт за група или паралелка и средства по регионален коефициент. По този начин се цели да 
се осигурят средства за всички учебни заведения без да има „ощетени“ и такива с отрицателни 
показатели. Остава допълнителният стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училища 
за осигуряване на транспорт на деца и ученици, като за нашата община са предвидени средства за 
2 броя автобуси по 6 000 лв. общо 12 000лв. 

 Във функция “Здравеопазване” за здравните кабинети в училища и детски 
градини средствата са увеличени с 12,96% спрямо 2018г. 

 Във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” стандарта през 
2019 г. е увеличен с 1 115 лева, като субсидираната численост за община Завет е 23. Общият 
размер на средствата за функцията са увеличени с около 13,34% спрямо 2018г. 

Основните цели и приоритети, които се поставят с общинският бюджет за 2019 г. 
са: 

  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; 
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 Развитие на културния живот; 

 Опазване на околната среда. 

Предпоставките и базата за разработване на проекта за бюджет, са следните: 
 Определяне на годишните цели и задачи на база дългосрочните планове на 

Общината, приети от Общински съвет стратегии и прогнози; 
 Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на Общински 

съвет, свързани с общинските приходи; 
 Заявените потребности на местната общност; 
 Преглед и анализ на общинската социална и техническа инфраструктура; 
 Анализ на общинската собственост; 
 Указания на Министерство на финансите, в т.ч. бюджетни насоки и основни 

допускания. 
 

2. ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2019 г . 

Общата рамка на проектобюджета на Община Завет за 2019 г. е 9 076 911 лв. и е 
разпределен по следния начин: 

1. Държавният  трансфер в частта на Обща субсидия за държавни дейности е в размер 
на                4 495 249 лв. и ще се предостави на общината по тримесечия (чл. 53 от ЗДБРБ за 2019 
г.), както следва: I-во тримесечие – 30 %, II-ро тримесечие – 25 %, III-то тримесечие – 20 %,                                   
IV-то тримесечие – 25 %. 

2. Приходи от местни дейности  -    1 365 292 лв. 
3. Приходи от делегираните от държавата дейности -   204 647  лв. 
4. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ за общината  в.т.ч. 

трансфер за зимно поддържане и снегопочистване    -       939 200  лв.  
5. Целеви субсидии за капиталови разходи  -       306 300 лв. 
6. Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) - 60 860 лв. 
7. Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в 

консолидираната фискална програма (нето)     - 99 996 лв. 
8. Преходен остатък от 2018 г. -    1 927 079 лв. 

Обща разбивка на бюджета за 2019 г. 

 

Бюджет 
2019  година 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Годишен 

план 
  

І.1.ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 5 013 885 
І.2. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 5 013 885 
    
ІІ.1. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 4 063 026 
ІІ.2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - ВСИЧКО  4 063 026 
    
  -  РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ   
  -  РАЗХОДИ НА ДОФИНАНСИРАНИ ДЪРЖАВНИ 
ДЕЙНОСТИ 

 

    

ОБЩО ПРИХОДИ 9 076 911 

ОБЩО РАЗХОДИ 9 076 911 
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3. ПРИХОДНА ЧАСТ 
3.1. Планиране на приходите за делегирани от държавата дейности: 

Източниците за финансиране на делегираните от държавата дейности са : 
- Обща субсидия; 
- Собствени приходи по делегираните бюджети; 
- Преходен остатък от 2018 г.; 

Планираните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности не 
могат да бъдат по - малко от определените в колона 3 на таблицата по чл. 50, от ЗДБРБ за 2019 г., 
а именно – 4 495 249лв. 

 
Ежегодно през годината от централния бюджет с писма на Министерство на 

финансите ще се предоставят допълнителни средства за: 
- Присъдени издръжки по чл. 92 от Семейният кодекс; 
- Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в 

страната – по категории граждани, а именно: 
- ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали; 
- учащи се; 
- лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално 

осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс; 
- деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години за 

междуселищни превози; 
- Компенсиране безплатния превоз на учениците до 16-годишна възраст; 
- Компенсиране на част от разходите за превоз на учители от местоживеенето до 

местоработата. 

Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата 
дейности е в размер на  5 013 885  лв. Формира се от следните източници: 

 Собствени приходи – училища и детски градини – 217 305 лв. 
           Обща субсидия – 4 495 249 лв.. - Общата субсидия е определена на база натурални 
показатели и единни разходни стандарти по функции и дейности, определени в Решение на 
Министерски съвет № 277 от 24.04.2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата 
дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г. (изм. и допълнено с РМС № 776 от 
30.10.2018 г.); 

 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните 
предприятия (-)със знак “минус”   - 6 239 лв.            

 Преходен остатък от 2018 година – 313 989 лв. 
 

3.2. Планиране на приходите за местни дейности: 

Източници за финансиране на местните дейности са: 

- Приходи с общински характер – данъчни и неданъчни; 
- Обща изравнителна субсидия; 
- Субсидия за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища; 
- Целева субсидия за капиталови разходи; 
- Трансфери и възстановени заеми; 
- Преходен остатък от 2018 година; 
 
 При формиране параметрите на приходната част на бюджета за 2019 г. сме се 

съобразили с действащите наредби и решения на ОбС, свързани с определянето на размера на 
местните данъци и такси, достигнатата събираемост по отделни приходоизточници през 
последните три години, несъбраните приходи от предходни години и очертаните тенденции. 
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 Постъпленията от наеми, от продажба на нефинансови активи и концесии са 
планирани на база Програмата за управление на общинската собственост, сключените договори и 
изпълнението им през предходната година; 

 Приходите от такса “битови отпадъци” /ТБО/ са планирани на база определения 
от ОбС размер на таксата. Размерът на планираните постъпления от таксата са обвързани с 
разходите за дейност “Чистота”, разходите за отчисленията по Закона за управление на 
отпадъците /ЗУО/ и вноските по погасяването на два безлихвени заема от Предприятие за 
управление на дейностите по опазване на околната реда (ПУДООС). 
 

Собствените приходи са планирани на базата на реална оценка, съобразена с новите 
нормативни изисквания, извършен анализ на събираемостта през предходните години и 
изключени еднократни плащания с инцидентен характер. 

Общият размер на планираните приходи от имуществени данъци и неданъчни 
приходи е 1 365 292 лв. и се формират от следните източници: 

 Имуществени и други данъци – 441 000 лв.  
При разчетите сме отчели събираемостта на задълженията за текущата година и 

събираемостта на задължения от минали години. 
 Неданъчни приходи – 924 292 лв., в т.ч.: 
Приходи и доходи от собственост – 99 000 лв. Те включват приходите от продажба 

на стоки и услуги, приходите от наеми на общинско имущество, приходи от наеми на земя, 
приходи от дивиденти, приходите от олихвяване на текущата наличност през годината по 
бюджетната сметка. 
 

Общински такси – 514 292 лв. Размерът е определен на база единичните стойности 
на таксите и цените на услугите, регламентирани с Наредба № 9 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Завет, при 
отчитане броя на указваните различни видове услуги и очакваните обеми и постъпления от тях 
през 2017 година. 

Приходите от такса “битови отпадъци” са заложени в съответствие с одобрената от 
общинския съвет план-сметка за дейностите - сметосъбиране, обработка на отпадъците в депо за 
ТБО, отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и поддържане 
чистотата на териториите за обществено ползване през 2019 г., а именно в размер на 346 282 лв. 

Глоби, санкции и наказателни лихви – 22 000 лв. 

Други неданъчни приходи – 3 000 лв. В този приходен параграф се отнасят 
единични приходи, не намиращи място в останалата номенклатура от регламентирани приходи. 
Основно това са приходите от продажба на документация за участие в процедури за провеждане 
на публични търгове, приходите от предадени вторични суровини и др. 

ДДС и Данък върху приходите по ЗКПО - със знак “минус” – 7 000 лв.  

Приходи от продажба на общинско имущество – 290 000 лв. 

Помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми – 3 000 лв. 

 Обща изравнителна субсидия – 939 200 лв. –в т. ч. 69 800 лв. за зимно 
поддържане и снегопочистване на общинските пътища. 

 Целева субсидия за капиталови разходи – 306 300 лв. 

 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки - в размер на 60 860  лв 
със знак “минус” са отразени по приходната част на бюджета – представлява таксите, които 
общината следва да преведе на Регионално депо - гр. Разград за обезвреждане на битови отпадъци, 
съгласно Закона за управление на отпадъците. 

 Времени безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в 
консолидираната фискална програма (нето). – 99 996 лв. са заложени в приходната част на 
бюджета със знак „минус“ (-) за вноските по безлихвен заем от ПУДООС. 
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 Преходен остатък от 2018 година – 1 613 090 лв.  

4. РАЗХОДНА ЧАСТ 

При формиране на разходната част са използвани следните подходи: 

 Анализ на текущото изпълнение на бюджета за 2018 г.; 
 Планиране на разходите съобразно годишните цели и приоритети; 
 Планиране на необходимия ресурс за осигуряване на съфинансиране за вече 

сключени договори по оперативни програми; 
 Взети са предвид разделението на дейностите и одобрената бюджетна прогноза 

2020г.-2022г.; 
 При разработката са балансирани възможните собствени ресурси, източници, 

трансфери и преходни остатъци с ангажиментите в разходната част по осигуряване на 
количеството и качеството на услугите, преходните ангажименти и просрочия, нови задължения, 
договорите по европейски и национални програми. 
 

Средства за финансиране на делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по - 
малко от определените в колона 3 на таблицата по чл. 50, от ЗДБРБ за 2019 г. 

              Средствата за делегираните от държавата дейности, определени съгласно показателите 
приети с Решение на Министерски съвет № 277 от 24.04.2018 г. за приемане на стандарти за 
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г. (изм. и 
допълнено с РМС № 776 от 30.10.2018 г.) са предназначени за финансиране на разходи за 
персонал и издръжка. 

Реализираните в края на годината икономии от средства за финансиране на местни 
дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за финансиране 
на дейности, съобразно решение на общиснкия съвет. 

Съгласно чл. 44 от Постановление № 344 от 21.12.2018 година за изпълнението на 
държавния бюджет на Република България за 2019 г. неусвоените средства от одобрените по 
бюджетите на общините през 2016 г.,2017 г. и през 2018 г. допълнителни целеви субсидии за 
капиталови разходи, целеви трансферии/или трансфери за други целеви разходи серазходват за 
същата цел през 2019 г., като приостатък – той се възстановява в централния бюджет в срок до 
един месец отприключването на разплащанията, но не по-късно от 20 декември 2019 г. 
 

Разходната част е разработена отделно за: 

- делегирани от държавата дейности; 
- местни дейности; 
- дофинансирани държавни дейности с местни приходи. 
 
Общият обем на разходите за 2019 г. е 9 076 911  лв., в т.ч. за държавни дейности –      

5 013 885 лв., 4 063 026 лв. за местни дейности в.т.ч. и 240 440 лв. за дофинансиране на 
държавните дейности ( общинска администрация и образование ). 

 

4.1. Планиране на разходите за делегирани от държавата дейности: 

             Общият обем на разходите е в размер на 5 013 885 лв. включва обща субсидия за 
делегираните от държавата дейности в размер на 4 495 249 лв., приходи на учебните заведения 
204 647 лв. и преходен остатък от 2018 г. включващ остатъците от държавните дейности в размер 
на 313 989 лв. В съответствие с изискванията на ЗДБРБ за 2019 г. преходните остатъци са 
възстановени по съответните дейности, от които произтичат. 

4.2. Планиране на разходите за местни дейности: 

              Общият обем на разходите за местни дейности е в размер на 4 022 526 лв. 

             Трудовите разходи за персонала в местните дейности са планирани на база достигнатата 
средна брутна работна заплата през 2018 г. и плановата численост на персонала за 2019 г. Взета е 
предвид и промяната на минималната работна заплата от 510 лв. на 560 лв от 1 януари 2019 год. 
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              Текущите разходи в местните дейности са осигурени като са взети предвид 
съпоставимата база от 2018 г., прехвърлените от 2018 г. ангажименти по договори и нови 
отговорности по влезли в сила нормативни актове. 

 
4.3. Планиране на разходите за дофинансиране държавните дейности с местни 

приходи: 

             Общият обем на разходите за дофинансиране държавните дейности с местни приходи 
е в размер на 240 440 лв, в.т.ч. за общинска администрация 207 540 лв. и за функция 
образование 32 900 лв. за слети и маломерни паралелки. 

4.4. Функционално разпределение на разходите – по функции и дейности: 

Функция І “Общи държавни служби”: 

 Делегирани от държавата дейности 

Група “Изпълнителни и законодателни органи” 

Дейност 122 “Общинска адмистрация” 

На база въведените единни стандарти за минимално кадрова осигуряване на делегираната 
държавна дейност “Общинска администрация” са предоставени от държавата средства в размер на 
691 400 лв. за 2019 г. Разчетените средства за функция „Общи държавни служби“ са разделени 
на средства за кметове и кметски наместници – 121 000 лв. и отделно средства за служителите 
в общинска администрация в размер на 570 400 лв. За дейността налице е преходен остатък в 
размер на 80 080 лв., които се разпределят за служителите в общинска администрация. Общо 
средствата за дейността са 771 480 лв., от които: за кметове и кметски наместници 121 000 лв. и  
за служителите в общинска администрация 650 480 лв. 

Съгласно Решение № 164 по Протокол 15 от 25.01.2017 г. на Общински съвет – Завет, гр. 
Завет е прието изменение на структурата на общинска администрация. Приетата обща численост е 
69, от които 18.5 численост е с общинска отговорност, а останалите 50.5 са численост държавна 
отговорност. Така разпределената численост на държавна и общинска отговорност не се побира в 
средствата, които се отпускат за 2019 г. за дейност “Общинска администрация” . За целта 
числеността се изменя „вътрешно“, като числеността държавна отговорност става 54.5, а 
числеността общинска отговорност става 14.5. Запазва се общата рамка на числеността 69. В тази 
връзка средствата предвидени за дофинансиране покриват средствата за възнаграждения на 
числеността общинска отговорност в размер на 207 540 лв., от които: 116 840 лв. са за 
дофинансиране на кметове в населени места и на заместник-кметове; 90 700 лв. са за 
дофинансиране на администрация в кметства. Разчетените средства за делегираната държавна 
дейност “Общинска администрация” за 2019 г. ще покриват числеността държавна отговорност в 
размер на 691 400 лв. (Приложение 5.16 - Дофинансиране на държавни дейности; Приложение 7– 
Численост и средства за работна заплата през 2019 г. и  Приложение 7А  - Численост на 
персонала в общинска администрация  към 01.01.2019 г.). 

 

 Местни дейности 

Група “Изпълнителни и законодателни органи” 

Дейност 122 “Общинска адмистрация” 

За общинското финансиране е предвидена сума в размер на 446 242 лв., за материална 
издръжка на кметствата по населени места и общинската администрация, както и средства за 
капиталови разходи в размер на 125 040 лв., от които:  1 820 лева за програмен продукт „Лакорда“; 
110 720 лв. за обект Кметство Брестовене „Реконструкция на покривната конструкция, тавански и 
междуетажен дървен гредоред“ – като общата сума заложена по обекта възлиза на 196 891 лв., от 
които 86 171 лв. са други източници на финансиране, т.е. по Проект „Красива България“, а 
останалите 110 720 лв. са с източник целева субсидия за капиталови разходи за 2019г., както и 
преходен остатък от 2018 г. целеви средства за капиталови в размер на 49 320 лв. 
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Освен обичайните разходи осигуряващи дейността на общинска администрация са 
предвидени и разходи с целеви характер: 

-     разходи за за представителни цели на Кмета на общината в размер на 5 450 лв., в т.ч. 
и на кметовете на кметства. 

- за членски внос в нетърговски организации – 10 000 лв. са за членски внос на 
общинска администрация; 

- за помощи по решение на Общински съвет - 10 000 лв. 

Дейност 123 “Общински съвет” 

В тази дейност са предвидени разходи в размер на 193 875 лв. Средствата са планирани за 
издръжка и възнагражденията на председателя на общинския съвет и общинските съветници. 

Освен обичайните разходи осигуряващи дейността на общински съвет са предвидени и 
разходи с целеви характер: 

- разходи за представителни цели на Общинския съвет – 2 861 лв.; 
- за членски внос в нетърговски организации – 1 100 лв., са за членски внос на 

общинския съвет ); 
            Размерът на средствата за представителни разходи на кмета на общината е съобразен 
с размера определен по чл. 90 от ЗДБРБ за 2019 г., който не може да бъде по-голям от 2 на 
сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска 
администрация“. Същото ”правило“ важи и за размерът на средствата за представителни 
разходи за общинските съвети, който не може да бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен 
размер на разходите за издръжка за дейност  

 
Функция ІІ “Отбрана и сигурност”: 

 Делегирани от държавата дейности 

Група “Полиция, вътрешен ред и сигурност” 

В дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност” са планирани средства в 
размер на 27 435  лв., в т.ч. преходен остатък в размер на 6 705лв., от които за: 

- за материално стимулиране на 3  обществени възпитатели, възнаграждения на 
членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните, издръжка на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните, издръжка на центровете за социална превенция и консултативни 
кабинети. 

-  издръжка на детските педагогически стаи и на районните полицейски инспектори – 
планирани са по стандарти за 2019 г. – 2 400 лв. 

             В тази дейност са предвидени средства за капиталови разходи в размер на  2 500 лв., от 
които:  за закупуване на климатик за детска педагогическа стая 1 200 лв. и за закупуване на 
преносими компютри (лаптоп) за нуждите на детска педагогическа стая в размер на 1 300 лв. 
Средствата са от преходен остатък от 2018 г. 

            Група “Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии” 

В дейност 282 “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и 
мощности” са предвидени средства в размер на 102 442 лв. в т.ч. преходен остатък в размер на  18 
102 лв., от които за: 

- Денонощни оперативни дежурни – 5 човека; 

- Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление – 3 човека; 

- Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия. 

 
В дейност 285 “Доброволни формирования за защита при бедствия” са планирани 

средствата за доброволни формирования, в размер на 24 167 лв., в.т.ч. 3 367 лв. са преходен 
остатък от 2018г.  
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В дейност 284 “Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени 
аварии” са заложени собстевени средства за издръжка при бедствия, в размер на 1 761лв, които са 
от преходен остатък от предходни години. 

 

Функция ІІІ “Образование”: 

 Делегирани от държавата дейности 

През 2019 г. се запазват основните характеристики на модела за финансиране на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, въведен през 2018 г. 
Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини, училищата, 
центровете за специална образователна подкрепа и в ученическите общежития се финансират по 
стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция.  

Средствата от държавния бюджет, получени при прилагането на стандартите за 
финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование или на 
нормативите за ученическо общежитие и за целодневна организация на учебния ден се увеличават 
с регионален коефициент, в зависимост от регионалната група на общината, в която се намират 
институциите. За целите на определянето на регионалния коефициент общините се групират в 
осем групи, съгласно РМС № 277 от 2018 г. За всяка от групите се определя различна стойност на 
регионалния коефициент, съгласно чл. 3а от Наредбата за финансиране на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование (НФИСПУО).  

Средствата от прилагането на регионалния коефициент са част от средствата от държавния 
бюджет за делегираните от държавата дейности за образование и се разпределят заедно със 
средствата по стандартите чрез утвърдените от първостепенните разпоредители с бюджет 
формули.  

Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените средства по дейности 
от държавния бюджет въз основа на утвърдени от тях формули, независимо дали институциите 
прилагат система на делегиран бюджет. Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят 
чрез формули и средствата за целодневна организация на учебния ден.  

Средствата за ученици в самостоятелна форма на обучение не се предоставят от 
първостепенните разпоредители с бюджет на училищата до приключване на изпитите за 
определяне на годишните оценки по учебните предмети от училищния учебен план. В случаите 
когато броят на явилите се ученици е по-малък от броя на записаните ученици в самостоятелна 
форма по данни от Националната електронна информационна система за предучилищно и 
училищно образование към 1 януари на текущата годината на училищата се предоставят 
средствата само за броя на явилите се на изпитите ученици, а неиздължените средства се отнасят в 
резерва и се разходват по реда на чл. 282, ал. 11 от Закона за предучилищното и училищно 
образование (ЗПУО).  

Средства за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в 
частните детски градини и училища, включени в системата на държавното финансиране и за 
изплащане на стипендии на учениците в частните училища се предоставят на частните институции 
под формата на субсидии, като се отчитат в разходен §43 или §45 от ЕБК, в зависимост от 
индивидуалните специфики на конкретната институция. 

 Делегирани от държавата дейности 

В дейност 311 „Детски градини” се планират и отчитат средствата за обучението и 
възпитанието на децата в предучилищното образование по определените с Решение на 
Министерския съвет № 776/2018 г. за изменение и допълнение на Решение № 277/2018 г. на 
Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 
натурални и стойностни показатели през 2019 г. стандарти, и по норматив за подпомагане на 
храненето.  

С определените със стандартите средства от държавния бюджет се финансират изцяло 
разходите за персонал и присъща издръжка с изключение на разходите за медицински персонал и 
за храна за дейностите за задължителното предучилищно образование на децата от 5-годишна 
възраст до постъпването им в І клас, осъществявано в групи в детските градини.  
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Разходите за отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на деца в яслени 
групи и на деца от 2- до 4-годишна възраст се финансират частично със средства от държавния 
бюджет и включват разходите за персонал, за социално-битово и културно обслужване, за 
квалификация и за представително облекло на педагогическите специалисти и разходите по 
Закона за здравословни и безопасни условия на труд. 

Общо за дейността средствата са разчетени в размер на 956 172 лв., в.т.ч. преходен 
остатък от 2018г. 56 900 лв . Част от преходния остатък в размер на 3 000 лв. ще се използва с 
инвестиционна цел, т.е. предвиждат се средства за „Подмяна на отоплителни уреди, преработка на 
захранващи линии и частична подмяна на дограма за ДГ „Слънчо“ гр. Завет. Заделен резерв за 
дейността за разлика в брой деца в размер на 21 562 лв. 
 В дейностите 322 и 326 се планират и отчитат текущите разходи на училищата – 
специални, неспециализирани, специализирани и професионални гимназии, както и на центровете 
за специална образователна подкрепа. Средствата по стандартите, разпределени чрез формула, 
средствата по допълващите стандарти и нормативи за учениците, както и средствата за занимания 
по интереси организирани от училището, се включват в бюджетната дейност, в която се отнася 
училището/ЦСОП, с изключение на нормативите за ресурсно подпомагане.  

Директорът на училището може да извършва компенсирани промени по плана на 
приходите и разходите, в т.ч. и по дейности. За промените се уведомява ПРБ.  

 В стандартите по образование не се включват средствата за стипендии на учениците, за 
познавателни книжки и учебници за децата от подготвителните групи и за учениците до VІІ клас, 
за закрила на децата с изявени дарби, за безплатния превоз на децата в задължителна 
предучилищна възраст и учениците, за компенсиране на транспортни разходи на педагогическия 
персонал, за финансиране на здравни кабинети в училища и детски градини, за спорт за всички.  

Преходните остатъци от стипендии се разчитат в разходен § 40-00 от ЕБК за 2019 г.  
В дейност 322 “Неспециализирани училища, без професионални гимназии” са 

планирани всички разходи на 5 броя училища - едно средно и четири основни, всички прилагащи 
системата на делегираните бюджети. Средствата за училищата по ЗДБРБ за 2019 г. са предвидени 
да обезпечат обучението на 599 ученици. 
         Средствата са разчетени на база стандартите и преходния остатък. Предвидени са и 
собствени приходи общо в размер на 204 647 лв. Общо за дейността средствата са разчетени в 
размер на 2 250 128 лв. в т.ч. преходен остатък от 2018 год. 107 635 лв. и заделен 1 % резерв за 
неотложни и непредвидени разходи общо в размер на 9 827лв. и резерв за разлика в брой деца в 
размер на – 9981 лв 

           В капиталовият разчет за 2019 г. се предвиждат средства за закупуване на компютри и 
хардуер за нуждите на ОУ „Христо Ботев“ с. Брестовене в размер на 10 000 лв. с източник на 
финансиране преходен остатък от 2018 г. 

           В случаи на разлики между разчетния брой на децата и учениците, въз основа на които са 
предвидени средствата от държавния бюджет за развитие на детските градини, училищата и 
центровете за подкрепа на личностното развитие със ЗДБРБ за 2019 г. и даните по 
информационната система на Министерството на образованието и науката към 01.01.2019 г. се 
извършват компенсирани промени по съответните бюджети и бюджета на Министерството на 
образованието и науката за размера на средствата, необходими за отстраняване на тези разлики. В 
тази връзка училищата заделят, като резерв разликата в броя на децата в размер на 9 981 лв. 

В средствата от републиканската субсидия са включени и: 

- допълващ стандарт за материална база – по 25 лв. на ученици дневна форма на 
обучение.  

- добавка за деца и ученици за ресурсно подпомагане, интегрирани в училищата и 
детските градини, т. нар. Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование – по 405 
лв. на дете/ученик. 

- добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от 
І – ІV клас – 94 лв. брой дете/ученик. 

- Средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите 
ученици от І-ви до VIІ-ми клас и учениците в средищните училища – 688 лв. на дете/ученик. 
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 -Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата за 
осигуряване на транспорт на деца и ученици – за нашата община са отпуснати средства за 2 броя 
автобуси по 6 000 лв. 

В дейност 326 “Професионални училища и паралелки за професионална подготовка” 
са планирани всички разходи на 1 брой ПГЗ, прилагащ системата на делегираните бюджети, 
средствата планирани са общо 401 078 лв. в т.ч. преходен остатък от 2018 в размер на 19 730лв. 
Средствата за училищата по ЗДБРБ за 2019 г. са предвидени да обезпечат обучението на 95 
ученици. Резерв за разликата в броя на децата е в размер на 115 541 лв. 

В дейност 389 “Други дейности по образованието”  - се планират и отчитат средствата 
от държавния бюджет за безплатен транспорт на децата в задължителна предучилищна възраст и 
за учениците, и по допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени за персонал 
(шофьорите на училищните автобуси), разходи за горива, винетки, застраховки, ремонт и др. – 
предвидените средства за 2019 г. са 6 000лв. за издръжка на училищен автобус. 

 Местни дейности – образование 

В дейност 311 “Целодневни детски градини и обединени детски заведения” са 
предвидени средства в размер на 198 410 лв. - разходите в детските градини за издръжка, 
включително храната на децата.  

В дейност 389 “Други дейности по образованието” са предвидени средства в размер на 
17 831 лв. – за обезпечаване на възнаграждения и осигурителни вноски на 1 щатна бройка – 
шофьор, както и за издръжка на училищен автобус. 

Функция _ІV “Здравеопазване”: 

 Делегирани от държавата дейности 

             Дейност 431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина”  

     Във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила през 
месец август 2016 г., в Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2017 г. е променено 
наименованието на дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина”. 

 В дейността са предвидени средства в размер на 25 006 лв. в т.ч. преходен остатък от 
2018 г . в размер на 2 048 лв. Предвижда се увеличаване на основните месечни възнаграждения на 
медицинските специалисти с 10 %, от 580 лв. на 638 лв. считано от 01.01.2019 г.  (Приложение 7А 
– Численост и средства за работна заплата през 2019 г. ) 

 

 В дейност 437 “Здравен кабинет в детски градини и училища” в рамките на 
средствата по единните разходни стандарти са планирани средства за заплати, други 
възнагражденя, осигурителни вноски от работодателя и издръжка на кабинетите. Общо за 
дейността са предвидени средства в размер на 73 252 лв. в т.ч. преходен остатък от 2018 г. в 
размер на 11 063 лв.  

 Предвижда се увеличаване на основните месечни възнаграждения на медицинските 
специалисти с 10 %, от 580 лв. на 638 лв. считано от 01.01.2019 г.  (Приложение 7А – Численост и 
средства за работна заплата през 2019 г. ) 

Държавното финансиране е на база единни разходни стандарти за медицинско 
обслужване в здравен кабинет в общини с над 40 деца в общински детски градини – 159 лв., 
яслена група към детска градина - 1 331 лв. и медицинско обслужване в здравен кабинет на ученик 
в училище – 29 лв. С разчетените средства се осигуряват средства за заплати и осигурителни 
плащания на медицинските специалисти. 

   Министърът на финансите възоснова на предложения от министъра на здравеопазването, 
извършва компенсирани промени на основните бюджетни взаимоотношения на общините с 
централния бюджет за 2019 г. в резултат на настъпили промени от преструктуриране на 
делегираните от държавата дейности и/или от промяна в натуралните показатели по функция 
здравеопазване. Предвид това в община Завет е налице разлика в брой деца, което налага 
предвиждане на средства в размер на 3 304 лв. в  резерв за функция „Здравеопазване“. 
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В дейност 469 “Други дейности по здравеопазването” са предвидени средства в размер 
на 9 615 лв. в.т.ч. 422 лв. преходен остатък от 2018 г., които обезпечават 1 щатна бройка (здравен 
медиатор) разходи за заплати, осигуровки и издъжка. 

 

Функция V “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”: 

 Държавни дейности 

 В дейност 532 “Програми за временна заетост” са заложени средства от 
преходен остатък от 2018 г. за заплати и осигуровки на лицата по ВЗ в образованието  - в ДГ 
„Радост“ с. Остово в размер на 650 лв. 

 В дейност 589 “Други служби и дейности по социалното осигуряване, 
подпомагане и заетостта” са заложени средства от преходен остатък 2018 г. в размер на 6 163 лв. 
в.т.ч., за неразплатени абонаментни карти, които ще се платят януари 2019 г. и остатък от 
авансово преведени средства за „Личен асистент“ и „Домашен помощник“. 

 
 Местни дейности 

               В дейност 524 “Домашен социален патронаж” са предвидени средства в размер на 192 
310 лв., които са за обезпечаване на разходите 10 щатни бройки разходи за заплати и осигуровки, 
в т.ч. издъжка 17 900 лв. за капиталови разходи – обект „Въвеждане на енергоефективни мерки в 
сградата на ДСП-гр. Завет ( проект – 16 400 лв. и енергийно обследване 1 500 лв.). 

В дейност 525 “Клубове на пенсионера и инвалида” са планирани средства за 
издръжка  в размер на 2 600 лв. 

В дейност 532 “Програми за временна заетост” са планирани средства за издръжка по 
програмите в размер на 600 лв.  

В дейност 589 “Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и 
заетостта” са планирани средства в размер на 43 000 лв. В тази дейност са предвидени средства 
за гарантиране на устойчивост на проект „Развитие на социалното предприемачество“ за 4 
месеца за обезпечаване на заплати и осигуровки на 50% от лицата, назначени по проекта, т.е. 
от 32-ма, назначени по проекта ще се предвиди устойчивост за 16 човека. Общо средствата са в 
размер на 43 000 лв.  

 

Функция VІ “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 
опазване на околната среда”: 

 Местни дейности 

Разходите по тази функция се финансират изцяло от общински приходи и подпомагащи 
работата на Общинско предприятие “Воден -2009”. 

     В дейност 604 “Осветление на улици и площади” са планирани 20 000 лв. разходите за 
улично осветление и неговата поддръжка. 

В дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа” са планирани 
разходи в размер на 1 960 016 лв. от които:   

- Обект «Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет по 
ПМС № 315/19.12.2018 г. – Ремонт на улична мрежа в населени места на община Завет» - в размер 
на 520 619 лв., в.т.ч. 15 200 лв. са от целевата субсидия за капиталови разходи за 2019 г. ( за 
авторски 5 100 лв. и строителен надзор 10 100 лв.), а останалите 505 419 лв. са по ПМС № 
315/19.12.2018 г. за основен ремонт на улици в с. Прелз и с. Сушево.; 

- Обект «Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет по 
ПМС № 165/07.08.2018 г. – Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места на община 
Завет» - в размер на 273 057 лв. – в .т.ч. за авторски надзор 2 680 лв. и строителен надзор 7 750 лв 
средствата са от преходен остатък целеви капиталови разходи 2018 г. Останалите 262 627 лв. са за 
основен ремонт на улици в с. Веселец, с. Брестовене и с. Острово. 

-  Обект «Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет» - 
се предвиждат средства в размер на 182 480 лв. от целевите капиталови средства за 2019 г. 
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- Обект «Изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на 
улици в населени места на община Завет» - средствата са от преходен остатък от 2018 г. за целеви 
капиталови разходи в размер на 17 650 лв. 

- В разходен параграф §§ 10-30 «Текущ ремонт» са заложени средства  в размер на 
960 210 лв., от които :  

- Средства по ПМС № 315/19.12.2018 г.  за текущ ремонт на улици в размер на 194 581 
лв.; 

- Средства по ПМС № 165/07.08.2018 г.  за текущ ремонт на улици в размер на 437 373 
лв.; 

- Преходен остатък от 2018 г. по §§ 40-00 – Приходи от продажба на нефинансови активи 
в размер на 38 256 лв.; 

- Планирани постъпления по §§ 40-00 – Приходи от продажба на нефинансови активи за 
2019 г. в размер на 290 000 лв. 

В дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 
регионалното развитие” са предвидени средства в размер на 28 000 лв., от които 26 000 лв. са от 
преходен остатък от републиканския бюджет (целеви средства) за 2018г.за изработване на общ 
устройствен план на община Завет и издръжка в размер на 2 000 лв.  

В дейност 622 “Озеленяване” са предвидени средства в размер на 110 000 лв. 
Предвидените средства са за обезпечаване на заплати, осигуровки и издръжка на 9 щатни бройки. 

В дейност 623 “Чистота” са планирани средства в размер на 285 426 лв. В тази дейност 
се залагат средства и съгласно приетата план-сметка за 2019 г., както и средства за 
снегопочистване на улици в населени места на територията на община Завет в размер на 50 000 лв. 

Общият размер на план-сметката е в размер на 381 282 лв, в.т.ч. преходен остатък за 
дейност „Чистота“ в общинска администрация в размер на 22 029 лв.,както и планувани 
постъпления от § 27-07 „Такса битови отпадъци“ за 2019 г. в размер на 346 282 лв. и включено 
дофинансиране от собствени приходи 12 971 лв. Общо за дейност „Чистота“ по план-сметката 
за 2019 г. разчетените средства за 2019 г. са в размер на 381 282 лв. . - съгласно Приложение № 
3 от ФО-1/15.01.2019 г.: 

-За дейност 623 „Чистота“ в общинска администрация – 239 956 лв., от които 1 500лв. за 
закупуване на съдове за битови отпадъци; 15 000 лв. са предвидени за закупуване на употребяване 
автомобил със самосвална уредба с източник на финансиране целеви капиталови средства за 
2019г.; в приходната част на бюджета със знак „минус“ (-) се планират отчисленията по чл.60 и 64 
от ЗУО в размер на 60 860 лв. В приходнта част на бюджета се планират и средства за 
погасяване на дълг по два безлихвени заема от ПУДООС със знак „минус“ (-) в размер на 99 996 
лв.( които ще се обезпечат от план-сметката – 64 996 лв. от събраните приходи за ТБО; 12 971 
лв. дофинансиране от собствени приходи и 22 029 лв. от преходен остатък от 2018 г.), 
останалите средства са за издръжка. 

- За дейност „Чистота“  в ОП «Воден-2009» гр. Завет – 206 326 лв. – за заплати и 
осигуровки на 11 щатни бройки и за издръжка на дейността. 

Общо заложените средства за дейност „Чистота“ са в размер на 446 282 лв., от които 381 
282  лв. са по план-сметката за 2019 г., от които в приходната част на бюджета се залагат със знак 
минус (-) отчисленията в размер на 60 860  лв.,  както и погасяване на дълг по два безлихвени 
заема от ПУДООС със знак „минус“ (-) в размер на 99 996 лв ; 50 000 лв. са за снегопочистване на 
улици по населени места на територията на общината и 15 000 лв. за капиталови разходи. 

В дейност 629 “Други дейности по опазване на околната среда” Общо предвидените 
средства в дейността са  в размер на 10 000 лв. В тази дейност се предвижда назначаване на 10 
студенти в редовна форма на обучение за два месеца, като за тази цел са заложените средства в 
размер на 9000 лева в параграф нещатен персонал по ТП и 1 000 лв. за издръжка на дейността. 

 

Функция VІІ “Почивно дело, култура и религиозни дейности”: 

 Делегирани от държавата дейности 
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Дейност 738 “Читалища” - държавното финансиране осигурява субсидия за                            
23 щатни бройки, разпределени в 7 читалища, като стандарта на субсидирана численост за 2019 г. 
е 9 490 лв. или общата субсидия е в размер на 218 270 лв. Налице е преходен остатък от 2018 г. в 
размер на 13 лв. Общо средствата за дейността са в размер на 218 283 лв. 

 Местни дейности 

              За дейност 714 “Спортни бази спорт за всички” е предвидена сума в размер на 46 400 
лв., в т.ч. са планирани 36 500 за спортни клубове (4 ФК х 7500 + 1 СНЦ по борба по 6 500 лева), 9 
900 лв. за разходи за издръжка в т.ч. ел.енергия на спортните зали, материали и застраховка на 
спортните зали в гр. Завет и с. Острово. 

              За дейност 745 “Обредни домове и зали” е предвидена сума в размер на 2 000 лв. 

За дейност 759 “Други дейности по културата” са предвидени средства в размер на 140 
671 лв. , които са за обезпечаване на разходите за заплати и осигуровки на 5 щатни бройки и 
тяхната издръжка в размер на 4 911 лв.,  както и средства за обезпечаване на културния календар 
на Община Завет в размер на 80 000 лева в т.ч. се предвиждат средства за селищните празници на 
кметствата и на града, както и средства за други културни мероприятия . 

 

Функция VІІІ “Икономически дейности и услуги”:  

За дейност 832 “Служби и дейности по поддържане и ремонт на пътища” са 
предвидени средства в размер на 119 205 лв. , в т.ч. с целеви характер от републиканския бюджет, 
предвидени за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за 2019 г. 69 800 и 49 
405 лв. преходен остатък от 2018г. за дейността. 

За дейност 878 “Приюти за безстопанствени животни” са предвидени средства в 
размер на 5 000 лв. за безстопанствени кучета. 

За дейност 866 “Общински пазари и тържища” са предвидени средства в размер на 
1 000 лв. за издръжка. 

Функция ІХ “Резерв” 

Планиран е общ резерв в размер на 140 253 лв. в т.ч. за държавни дейности на училища и 
детски градини и във функция «Здравеопазване», за разлика в брой деца по информационната 
система на Министерството на образованието и науката към 01.01.2019г., както и заделен 1% по 
формулата 9 827 лв.  

- Здравеопазване резерв – 3 304 лв.; 

- Образование разлика брой деца – 127 122 лв.; 

- Образование резерв 1 % - 9 827 лв. 

 

Планирано е дофинасиране на делегираните от държавата дейности в местни приходи в 
общ размер на 240 440 лв., от които 207 540 за дофинансиране на дейност 122 «Общинска 
администрация» за заплати и осигуровки и  32 900 лв. са предвидени за дофинансиране на 322 
«Неспециализирани училища, без професионални гимназии» за маломерни и слети паралелки. 

 

5. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 

 

Капиталовите разходи на Община Завет за 2019 година са в размер на 1 280 917 лева 
/Приложение № 9 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 
2019година./, осигурена по източници на финансиране: 

Целева субсидия от републиканския бюджет за 2018 г. -  306 300 лв. 

Собствени бюджетни средства  - 888 446 лв. 

Други източници – привлечени средства    -           86 171 лв. 
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Разпределението на предвидените по бюджета за 2019 г. капиталови разходи по дейности 
и източници на финансиране е видно от разчета за финансиране на капиталовите разходи на 
община Завет за 2019г., съгласно чл. 94, ал.3, т. 6 от ЗПФ  – Приложение № 9. 

 

6. ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ 

Съгласно чл. 84, ал. 3 от Закона за публичните финанси проектът на бюджет на общината 
се придружава от разчет на сметките за средства от Европейския съюз. 

В Приложение № 10 в индикативна форма са посочени средствата, които общината 
предвижда да усвои през 2019 г. по различните Оперативни програми общо в размер на       
184 000 лв. 

 
От изложеното дотук се налагат следните изводи: 
1. Финансово икономическата криза налага ограничаване на всички разходи и следва да се 

направи анализ на ефекта от въведените антикризисни мерки. Необходимо е ограничаване на 
разходите, за които няма приходоизточници. 

2. Доброто управление и разпореждане с общинска собственост са гаранция за 
изпълнението на заложените разходи. 

3. Необходимо е да продължи тенденцията за повишена събираемост на местните 
приходи. 

4. Привличането на средства по оперативните програми на европейските фондове са 
възможност за увеличаване на приходите по бюджета, но кандидатстването с проекти следва да 
става при внимателен анализ на необходимите ресурси. 

 Проектът на бюджета на Община Завет за 2019 година има за цел да създаде възможности 
за балансирано развитие на общината и предоставянето на по-ефективни и качествени услуги на 
населението, като се запазва устойчивост в бюджетната политика. Финансовата дисциплина при 
разходването на публичните ресурси, както и ефективното усвояване на средства от Европейския 
съюз, ще гарантира максимален положителен ефект при изпълнението на бюджета. 

 

Проектът за Бюджет на Община Завет за 2019 година е  разгледан на публично 
обсъждане на 31.12.2018 година. 

 

   Предвид гореизложеното и на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, 
ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 
от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на 
Република България за  2019 г. (ДВ, извънреден бр. 103 от 13.12.2018 г.), Постановление № 344 на 
Министерски съвет от 21 декември 2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2019 г. и Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
бюджета на Община Завет, Общинският  съвет  гр. Завет  

 
РЕШИ: 

 
1. Приема бюджета на Община Завет за 2019 година, както следва: 

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 9 076 911 лв., съгласно Приложение № 6 –                              
Общо приходи, в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 013 885 
лв., в т.ч.: 

1.1.1.1. Собствени приходи  - 204 647 лв. 

1.1.1.2. Oбща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер 
на                      4 495 249 лв. 
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1.1.1.5. Преходен остатък от 2018 година в размер на 313 989 лв, 
съгласно Приложение № 4 – Справка за разпределение на 
преходния остатък от 2018 година, съгласно ФО-1/15.01.2019 
г. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 063 026 лв., в т. ч. 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 441 000 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 924 292 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 245 500 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 939 200 лв. 

1.1.2.3.1.1. в това число трансфер за зимно поддържане и 
снегопочиствене в размер на 69 800 лв. 

              1.1.2.3.2   Целева субсидия за капиталови разходи за местни 
дейности в размер на 306 300 лв. 

1.1.2.4. Временни безлихвени заеми (ПУДООС) със знак ‘минус’ – 99 
996 лв. 

 

1.1.2.5. Трансфери между бюджети отразени със знак ‘минус’ – 60 860 
лв. 

1.1.2.6. Преходен остатък от 2018 година в размер на 1 613 090 лв., 
съгласно Приложение № 4 – Справка за разпределение на 
преходния остатък от 2018 година, съгласно ФО-1/15.01.2019 
г. 

 

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 9 076 911 лв. разпределени по функции, групи, 
дейности и параграфи,съгласно: Приложения № 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 
5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 разходи, в т.ч.: 

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 5 013 885 лв. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности 
със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в 
размер на                  240 440 лв. ( за общинска администрация 207 540 
лв. за образование 32 900 лв.)  и резерв в размер на 140 253 лв лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 4 063 026 лв., в т.ч. и дофинансиране на 
държавните дейности в размер на 240 440 лв. ( за общинска 
администрация 207 540 лв. за образование 32 900 лв.) 

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова 
основа в размер на 0 лв. 

 2. Приема Инвестиционната програма на община Завет, съгласно приложение № 
12 и Разчета за капиталови разходи на Община Завет, съгласно Приложение № 9. 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2019 
г. в размер на 306 300 лв. 

 3. Утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2019 г. за 
делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, 
които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и делегираните 
от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи, и числеността на персонала,  
разходите за заплати за местни  

дейности, съгласно Приложение № 7- Численост на персонала към 01.01.2019 г. и  Приложение № 7А - 

Численост на персонала и средства за работна заплата през 2019 г. Неизразходваните през текущия 
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месец средства за работни заплати се прехвърлят към средствата за работни заплати за 
следващите месеци в рамките на бюджетната година. 
          4.  Приема за сведение справка за размера (ставката) на данъка върху недвижимите 
имоти и данъка при възмездно придобиване на имущество за 2019г., сгласно Приложение 
№ 2 от ФО-1/15.01.2019 г. 

 5. Утвърждава разчет за целеви разходи , както следва за: 

5.1. Членски внос – 11 100 лв.; 

5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 10 000 лв.; 

5.3. Субсидии за: 

 5.3.1. Читалища – 218 270 лв., съгласно Приложение № 8 -  Справка за 
разпределение на субсидията по читалища за 2019 година от ФО-1/15.01.2019 г. 

 5.3.2. Спортни клубове – общо в размер на 36 500 лв. съгласно Приложение 
№17 Справка за разпределение на субсидията за спортни клубове в Община Завет 2019 г., 
в т.ч.:  
   5.3.2.1. Футболен клуб “Вихър” гр.Завет – 7 500 лв. 

   5.3.2.2. Футболен клуб “Челси” с. Брестовене – 7 500 лв. 

   5.3.2.3.  Футболен клуб “Академик” с. Веселец – 7 500 лв. 

   5.3.2.4.  Футболен клуб “Барса” с. Сушево – 7 500  лв.   

5.3.2.5. Клуб по борба “Агросем” с. Острово – 6 500 лв.  

        5.4. Разходи за погребения в размер до 180 лв. за починали жители на Общината без 

близки и роднини, бездомни, безпризорни, без доходи. 
        5.5. Разходи за мероприятия по културния календар на община Завет в размер на 80 
000 лв. - Приложение № 16 
       6. Всички организации с нестопанска цел и нетърговски организации, получаващи субсидии 
от общинските приходи, представят до десет работни дни на месеца следващ изтеклото 
тримесечие, отчет за изразходването на предоставените средства, придружен със заверени копия 
на разходооправдателните документи. Непредставянето на отчети на всяко тримесечие спира 
предоставянето на субсидията до представянето на отчетите. 

       7. Приема следните лимити за разходи: 

7.1. Средства за социално – битово и културно обслужване на персонала в бюджетните 
дейности и звена в размер до 3 % от средствата за работна заплата на заетите по трудови 
правоотношения. 

7.2. Разходи за представителни цели на Кмета на общината в размер на 5 723 лв., в т.ч.             
и на кметовете на кметства. 

7.3. Разходи за представителни цели на Общински съвет в размер на  2 861 лв. 

       8. Утвърждава следните приоритети при разходването на бюджетните средства: 

8.1. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и медикаменти; 

8.2. Разходи за храна, отопление, осветление и издръжка на социални, здравни и 
образователни заведения. 

8.3. Плащания по обслужване на общинските заеми. 

       9. Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от бюджетните звена при 
спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2019 година, утвърдени с 
настоящото решение. 

     10. Утвърждава размера на средствата за пътни разноски, както следва: 

10.1. За педагогическия персонал в рамките до 100 % от стойността на реално 
извършените разходи, но не повече от размера на фактически възстановените средства от 
Централния бюджет. 
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10.2. Утвърждава списък с броя на педагогическия персонал в делегираните от 
държавата дейности във функция “Образование”, които имат право на транспортни 
разноски, съгласно Приложение № 11. 

          11.   Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз, съгласно Приложение № 10. 
 

12. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 

2019 г. и прогнозни показатели за периода 2020 -2022 г., съгласно Приложение №14. 

 13.Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №18. 

 14.Определя размер на дълга, както следва: 
  14.1. Размер на дълга към края на 2018г.  – 190 803 лв.  

 14.2 Определя максималния размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през                         
2019 г. в размер до 325 702 лв. ( съгласно чл.32, ал.1 от ЗПФ ). 

 

 15. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2019 година по бюджета на общината, като наличните към края на годината 
задължения за разходи не могат да надвишават 15 % ( в размер на 1 008 017 лв. ) от 
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години (ограничението не се 
прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения ), съгласно 
разпоредбите на чл.94, ал. 3 т. 1 от Закона за публичните финанси. Съотношението на 
наличните към края на 2018 г. задължения за разходи към средногодишния размер на разходите 
за последните 4 години на община Завет е в размер на 0,20 % или 13 746 лв. 
 16. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2019 година , като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не 
могат да надвишават 50 % ( в размер на 3 360 056 лв. ) от средногодишния размер на отчетените 
разходи за последните четири години (ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, 
финансирани за сметка на помощи и дарения), съгласно разпоредбите на чл.94, ал. 3 т. 2 от 
Закона за публичните финанси. Съотношението на наличните към края на 2018 г. поети 
ангажименти за разходи към средногодишния размер на разходите за последните 4 години на 
община Завет е в размер на 14,48 % или 972 986 лв. 
 
           17. Одобрява размера на просрочените задължения  за 2019 г. в размер на 0 лева , 
съгласно Приложение № 1 от ФО-1/15.01.2019 г. 

 

         18. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани 
през 2019 г. в размер на 66 437 лв., съгласно Приложение № 15 

 

 19.  Приема бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет – Приложение № 13, 
както следва: 

19. 1. ОП ‘’Воден-2009” град Завет  
            19. 2. ПГЗ ”Кл.А. Тимирязев”- гр.Завет  

19. 3. СУ ”Св.св.Кирил и Методий” - гр.Завет  
            19. 4. ОУ ”Хр.Ботев”- с.Брестовене  
            19. 5. ОУ ”Хр.Ботев”- с.Острово 
            19. 6. ОУ ”Хр.Ботев” с. Веселец  
            19. 7. ОУ ”В.Левски”-   с.Сушево 
            19. 8.  ДГ ”Слънчо” -гр.Завет 

19. 9.  ДГ ”Червената Шапчица”  
            19.10. ДГ ”Радост”- с.Острово  
            19.11. ДГ „Пролет”-с.Веселец  
            19.12. ДГ „Осми Март”-с.Сушево  
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 20. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

20.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 
делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от 
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

20.2. В частта на делегираните от държавата дейности на получените целеви 
трансфери от ЦБ, които са за компенсиране на безплатен превоз на учениците до 16 г. 
възраст и компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания – по категории 
граждани, а именно: 

- ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали; 

- учащи се; 

- лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за 
социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс; 

- деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години за 
междуселищни превози. 

20.3. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една 
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

 21. Възлага на кмета на общината: 

         21.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните 

разпоредители с бюджети. 
21.2. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване 
на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

21.3. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси в 
тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 

        21.4. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при 

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за 

финансово управление и контрол. 
 22. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 
средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани 
със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на 
бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

 23. Упълномощава кмета на общината: 

 23.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 
кандидатства за финансирането и реализира изпълнението им със средства по структурни и други 
фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници 
за реализиране на целите на общината. 

 23.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

          24.  Упълномощава кмета да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове 

разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, 

осигурителни вноски и ститендии в частта за делегираните от държавата дейности; 
 25. Упълномощава кмета да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от 
дейност в дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя 
общия и размер в частта за местните дейности. 

         26. При реализирани в края на годината икономии от средства за финансиране на местни 
дейности, във второстепенните разпоредители с бюджет, същите да остават като преходен остатък 
по бюджета на общината и да се използват за финансиране на дейности, съобразно решение на 
общинския съвет. 
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          27. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на 
Община Завет  за 2019 г., съгласно Приложение № 19 

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

          Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 - дневен срок по АПК пред 
Административен съд – гр. Разград 

 
 
 
 
 
 
 
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  №  38  от  31.01.2019  година 
            

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА  ТОЧКА 
          Застраховане на имоти – частна общинска собственост. 

                                                                         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  № 424 
 

В чл.9 ал.1 от Закона за общинската собственост е регламентирано, че: ”Общините 
задължително застраховат всички застроени имоти – публична общинска собственост”, а 
съгласно ал. 2 изисква Общинския съвет да определи с решение имотите – частна 
общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително 
срещу застрахователните рискове по чл.9, ал.1 от Закона за общинската собственост - 
природни бедствия и земетресения.  

Застрахователните вноски се предвиждат по бюджета на общината или на съответните 
организации и юридически лица на бюджетна издръжка, на които имотите са 
предоставени за управление. 
       Предложението на Общинската администрация е през 2019 година да се застраховат 
следните имоти - частна общинска собственост, а именно: 

 

№ Наименование на имота 
Населено 

 място 
Акт за собственост 

Инвентарен 
номер 

1.   
 Едноетажна масивна  сграда 

„Младежки Клуб” 
Завет 

АЧОС 

№ 10/25.04.2008 г. 
00022 

2. 
Едноетажна масивна  

сграда „Навес с пазарни маси“ 
Завет 

АПЧОС 

№ 758/14.09.2017 г. 
00142 

 
Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.9, ал.2 от Закона за общинската 
собственост във връзка с чл.9, ал.2 от Наредба № 2 на Общинския съвет - гр. Завет за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет  
гр. Завет  

 
                                                                    РЕШИ: 

 
1. Определя имотите – частна общинска собственост, подлежащи на задължително 

застраховане през 2019 г., както следва: 
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№ Наименование на имота 
Населено 

 място 

Акт  

за собственост 

Инвентарен 
номер 

1.   
 Едноетажна масивна  сграда 

„Младежки Клуб” 
Завет 

АЧОС 

№ 10/25.04.2008 г. 
00022 

2. 
Едноетажна масивна  

сграда „Навес с пазарни маси“ 
Завет 

АПЧОС 

№ 758/14.09.2017 г.
00142 

 
 

2. Имоти предоставени под наем или ползване – частна общинска собственост се 
застраховат за сметка на наемателите или ползвателите. 

3. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 
застраховане на горепосочените имоти. 

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

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

 
 

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

                                                                Р Е Ш Е Н И E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  38  от  31.01.2019  година 
            

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 
          Даване на предварително съгласие и разрешаване изработването на Подробен 
устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура 
извън границите на населените места за обект „Трасе на кабел 20 kV до нов 
трафопост тип БКТП 630 kVА 20/0,4 kV, разположен в УПИ ХХ за „Производствени 
и складови дейности” от кв. 42 по плана на с. Острово, община Завет“. 
                                                                         Докл.:арх. Д. Татар-за.-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  № 425 
 

В деловодството на общинска администрация гр. Завет постъпи заявление с 
Вх.№70-129-4/29.01.2019 г. от „АГРОСЕМ“ ООД (заинтересовано лице по чл. 124а, ал. 5 
от ЗУТ) – като собственик на УПИ ХХ за „Производствени и складови дейности” с искане 
за даване на предварително съгласие и разрешаване изработване на проект за ПУП - ПП  и 
схема за „Трасе на кабел 20 kV до нов трафопост тип БКТП 630 kVА 20/0,4 kV, 
разположен в УПИ ХХ за „Производствени и складови дейности” от кв. 42 по плана на с. 
Острово“. 

Електрозахранването на имота ще се извърши посредством кабелна линия СрН от 
съществуващ стоманорешетъчен стълб (СРС )  № 285 на ВЕЛ 20 kV „Юг Кубрат”, 
разположен в ПИ № 010820 с НТП „Нива“ – собственост на Айдън Сюлейман Велиев. 

Съгласно графичната част към представеното задание, трасето на кабела 20 kV е с 
обща дължина 216 м. и започва от СРС № 285 на ВЕЛ 20 kV„Юг Кубрат”, намиращ се в 
ПИ № 010820 – собственост на Айдън Сюлейман Велиев, за което е сключен 
предварителен договор за съгласие за изработване на ПУП - ПП, преминава през имот 
публична общинска собственост № 000358 с НТП „Полски път“, през имот публична 
общинска собственост №109056 с НТП „Полски път“, за което е необходимо 
предварително съгласие на общинския съвет, продължава през УПИ ХХІ за 
„Производствени и складови дейности”, собственост на „АГРО Инфра“ ЕООД, за което е 
сключен предварителен договор за съгласие за изработване на ПУП - Ел. схема и влиза в 
УПИ ХХ за „Производствени и складови дейности”, собственост на Възложителя, в който 
ще се монтира БКТП.  

Присъединителните съоръжения ще се изграждат и ще са собственост на 
възложителя, съгласно чл. 117, ал. 5 и ал. 6 от Закона за енергетиката. 

Сервитутът на кабела извън урбанизирана територия с дължина 23,5 м. 
преминаващ през ПИ № 010820 с НТП „Нива“ – собственост на Айдън Сюлейман Велиев 
е с ширина 4 м., по 2 м. от двете страни, който налага ограничения съгласно Наредба №16/ 
9.VІ.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти и с площ 94 кв.м., съгласно приложения 
ПУП – ПП (проектопредложение). 
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Сервитутът на кабела извън урбанизирана територия с дължина 154,5 м. 
преминаващ през имоти публична общинска собственост №№ 000358, 109056 с НТП 
„Полски път“ е с ширина 4 м., по 2м. от двете страни, който налага ограничения съгласно 
Наредба №16/ 9.VІ.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти и с площ 618 кв. м., 
съгласно приложения ПУП – ПП (проектопредложение). 

Сервитутът на кабела в урбанизирана територия с дължина 35 м. преминаващ през 
УПИ ХХІ за „Производствени и складови дейности”, собственост на „АГРО Инфра“ 
ЕООД е с ширина 2,1 м., 1,5 м. от едната страна и 0,6 м. от другата, който налага 
ограничения съгласно Наредба №16/ 9.VІ.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти и 
с площ 73,5 кв. м. , съгласно приложената ПУП - Ел. схема (проектопредложение). 

Сервитутът на кабела в урбанизирана територия с дължина 3 м. преминаващ през 
УПИ ХХ за „Производствени и складови дейности”, собственост на „АГРОСЕМ“ ООД е с 
ширина 2,1 м., 1,5 м. от едната страна и 0,6 м. от другата, който налага ограничения 
съгласно Наредба №16/ 9.VІ.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти и с площ 6,3 кв. 
м., съгласно приложената ПУП - Ел. схема (проектопредложение). 

Общо сервитутът е 791,8  м2 .  
Трасето на кабела в регулация не противоречи на предвижданията на ПУП – ПЗ, 

тъй като същото е проектирано извън линиите на застрояване. 
 Представено е задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП, което обосновава 
необходимостта от изработването на плана и съдържа изисквания за териториалния 
обхват, сроковете и етапите за изработването му.  

      Общинския съвет – Завет, след като обсъди предложението по повод подадено 
заявление с Вх.№70-129-4/29.01.2019 г. от  „АГРОСЕМ“ ООД, на основание  чл. 8, ал. 1 от 
ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.11, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), и чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията 
(ЗУТ), Общинският  съвет  гр. Завет  

 
РЕШИ: 

 
         1. Дава предварително съгласие за изработване на ПУП-ПП за „Трасе на кабел 20 
kV до нов трафопост тип БКТП 630 kVА 20/0,4 kV, разположен в УПИ ХХ за 
„Производствени и складови дейности” от кв. 42 по плана на с. Острово“, 
преминаващо през имоти публична общинска собственост с №№ 000358, 109056  с 
НТП „Полски път“. 
          2. Разрешава изработването на Подробен устройствен план - Парцеларен план, 
по смисъла на чл. 110, ал.1 т.5 от ЗУТ - за елементи на техническата инфраструктура 
извън границите на населените места за обект „Трасе на кабел 20 kV до нов трафопост 
тип БКТП 630 kVА 20/0,4 kV, разположен в УПИ ХХ за „Производствени и складови 
дейности” от кв. 42 по плана на с. Острово“, преминаващо през ПИ № 010820 с НТП 
„Нива“ – собственост на Айдън Сюлейман Велиев, имоти публична общинска 
собственост №№ 000358, 109056 с НТП „Полски път“, УПИ ХХІ за „Производствени и 
складови дейности” - собственост на „АГРО Инфра“ ЕООД и УПИ ХХ за 
„Производствени и складови дейности” - собственост на „АГРОСЕМ“ ООД. 
         3. С настоящото разрешение, съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, одобрява заданието 
за изработване на ПУП по чл. 125 от ЗУТ, придружаващо искането на заявителя. 
         4. Изработването на проекта да се възложи от и за сметка на „АГРОСЕМ“ ООД, 
съгласно чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ. 
        5. ПУП-ПП да се изготви в обем и съдържание, съгласно изискванията на Наредба 
№8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове и при 
спазване изискванията на ЗУТ и Закона за енергетиката. 
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         6. Проектът на ПУП да бъде съгласуван със заинтересованите централни и 
териториални администрации, а при необходимост - и със специализираните 
контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 128, ал. 6 във връзка 
с чл. 127, ал. 2 от ЗУТ преди внасяне за приемане и одобряване. 
         7. Възлага на кмета на община Завет да предприеме последващи действия по 
изпълнение на настоящото решение. 

 
         8.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 не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.  
 

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

 


