
 

 
 

1 

                                   

 
                                                   
                                                                                         

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

Протокол  № 42 от 18.06.2019 година 
 

ПО  ВТОРА ТОЧКА 
       Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за 
средства от Европейския съюз на Община Завет за 2018 г. 
                                                                                           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 следното 

РЕШЕНИЕ  № 456 
 

Във връзка с изискванията на чл. 140, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл. 44, 
ал.1 от Наредба № 10 за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за 
местните дейности за следващите три години за съставянето, приемането, изпълнението и 
отчитането на бюджета на община Завет, Кметът на общината представя на Общинския 
съвет Годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община завет за 2018 година. На 
вниманието на Общинския съвет и предложен   Годишен отчет, какт оследва: 

 

Г О Д И Ш Е Н   О Т Ч Е Т 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА  БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2018 ГОД. 

 

     След проведено публично обсъждане с  Решение № 295 по Протокол № 
26/26.01.2018г. на Общински съвет - Завет е приет бюджета на общината, както и на 
всички второстепенни разпоредители с бюджет по пълна бюджетна класификация в 
размер на 7 641 022 лева.  

 Приходите и разходите за държавните дейности са в размер на 4 171 677 лева. 

 Приходите и разходите за местни дейности са в размер на 3 469 345 лева, в.т.ч. 
средства за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи в размер на 214 000 
лева. 

 Общинския бюджет се изпълнява от Кмета на общината, като първостепенен 
разпоредител с бюджет и 14 (четиринадесет) второстепенни разпоредители с бюджет, от 
които един закрит: 

1. ОП „ВОДЕН-2009“ гр.Завет; 
2. ПГЗ „Кл.Арк.Тимирязев“ гр. Завет; 
3. СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Завет; 
4. ОУ „Христо Ботев“ с. Брестовене; 
5. ОУ „Христо Ботев“ с. Острово; 
6. ОУ „Христо Ботев“ с. Веселец; 
7. ОУ „Васил Левски“ с.Сушево; 
8. ОДЗ „Слънчо“ гр.Завет; 
9. ДГ „Червената шапчица“ с.Брестовене; 
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10. ДГ „Радост“ с.Острово; 
11. ДГ „Пролет“ с.Веселец; 
12. ДГ „Славейче“ с.Прелез - ЗАКРИТ; 
13. ДГ „Осми март“ с.Сушево 
14. ОП „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ гр. Завет 

 
През годината е закрит второстепенен разпоредител с бюджет – ДГ „Славейче“ с. 

Прелез – с Решение № 370 по Протокол № 34 от 02.09.2018 г. на Общинския съвет – 
Завет. Съгласно решението е издадена заповед на кмета на общината № УД-02-09-
343/19.09.2018 г., която да бъде обнародвана в Държавен вестник (ДВ). Заповедта е 
обнародвана в ДВ бр. 81 от 02.10.2018 г. 
 
       В община Завет са налице 7 (седем) организации с нестопанска цел – читалища с обща 
субсидирана численост за 2018 г. 23 щатни бройки и общо разчетени средства, съгласно 
ЗДБРБ за 2018 г. в размер на 192 625 лв., както следва: 

НЧ "Саморазвитие 1902" гр.Завет  - 9 щ.б. с бюджет за годината 75 717 лв.; 

НЧ "Просвета-1919-Брестовене" с.Брестовене – 4 щ.б. с бюджет за годината 33 917 
лв.;  
НЧ "Отец Паисий 1927" с.Острово – 3 щ.б. с бюджет за годината 24 736 лв.;  
НЧ "Петко Рачев Славейков 1925" с.Веселец – 1,5 щ.б. с бюджет за годината 12 604 
лв.;  
НЧ "Христо Ботев 1913" с.Прелез - 2 щ.б. с бюджет за годината 16 545 лв.;  
НЧ "Развитие 1927" с.Сушево - 2 щ.б. с бюджет за годината 16 648 лв.;   
НЧ "Съзнание 1928" с.Иван Шишманово – 1,5 щ.б. с бюджет за годината 12 458 лв. 
 

 С Решение № 295 по Протокол № 26 от 26.01.2018г. на Общински съвет - Завет е 
приет бюджета на общината, както и на всички второстепенни разпоредители с бюджет. 

 Със Заповед № УД-02-09-48 от 12.02.2018г. са определени правата, задълженията и 
отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджет (училища и детски градини). 

 Със Заповед № УД-02-09-47 от 12.02.2018г. са определени правата, задълженията и 
отговорностите на второстепенния разпоредител с бюджет общинското предприятие ОП „ 
Воден 2009“ гр. Завет. 

      Със Заповед № УД-02-09-44 от 09.02.2018г. са определени материално-отговорни 
лица в община Завет за 2018 г. 

      Със Заповед № УД-02-09-319 от 23.08.2018г. е определено като второстепенен 
разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство“ гр. Завет. 

 
 Към 31.12.2018 г. уточненият размер на плана на приходите и разходите, в резултат 
на извършени корекции във взаимоотношенията на общината с Централния бюджет, 
получени трансфери от министерства, областна администрация и решения на Общинския 
съвет е в размер на 9 701 915 лв. 
 Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на община Завет към 
31.12.2018г. е в размер на 7 592 141 в т.ч. за държавни дейности 4 408 131 лв. и за местни 
дейности 3 016 678 лв. Наличността по сметките в края на периода към 31.09.2018 г. е в 
размер на 1 927 079 лв., в т.ч. остатък за държавни дейности в размер на 313 989 лв. и за 
местни дейности 1 613 090 лв. 

 На основание чл.56, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) през 
периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. са извършени корекции в размера на бюджетните 
взаимоотношения с централния бюджет, с което се увеличава (плана) приходната част на 



 

 
 

3 

бюджета с 2 060 893лв. Общата рамка на първоначалния план на бюджета се увеличи от 
7 641 022 лева на 9 701 915 лева. 

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

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

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

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

4. Спазване принципите на законосъобразност и целесъобразност. 
 

Основните цели и приоритети, заложени по  бюджета на общината за 2018 
година са изпълнени: 

  Подобряване условията за предоставяне на публични услуги; 

  Подобряване на качеството и разширяване обхвата на социалните услуги; 

   Повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова 
реализация; 

 Финансова стабилност на общината; 

 Осигуряване на финансов ресурс за инвестиционно проектиране; 

 Реализиране инвестиционната програма на Общината; 

 Подобряване на инфраструктурата на територията на общината; 

 Подпомагане на спортните клубове; 

 Развитие на културния живот; 

 Опазване на околната среда. 

 

Взаимоотношения с централния бюджет 

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

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

Уточнен план 4 025 564 лв., изпълнение 4 025 564 лв.; 

- Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности § 31-12 – 
разчет 799 400 лв. и изпълнение 799 400 лв.; 

- Целеви трансфери за капиталови разходи § 31-13 – разчетени средства по ЗДБРБ за 
2018 год. 262 000 лв. , корекция на плана с -124 080 лв. трансформирани средства за 
текущ ремонт на уличната мрежа в община Завет ( ФО-22/31.05.2018 г.), 
уточненият план към 31.12.2018г. е в размер на 137 920 и отчет към 31.12.2018 г.  
137 918 лв.; 

- Получени от общините целеви трансфери от ЦБ § 31-18 –  уточнен план 1 540 974 
лв., от които 16 894 лв. за държавни дейности и 1 524 080 лв. разчетени за местни 
дейности в .т.ч. (124 080 лв. трансформирани средства за текущ ремонт на уличната 
мрежа в община Завет ( ФО-22/31.05.2018 г.) , 700 000 лв. по ПМС № 
165/7.08.2018г. са разчетени допълнително средства/трансфери за проект „ Ремонт и 
рехабилитация на улична мрежа в населени места на община Завет“ и 700 000 лв. по 
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ПМС 315/19.12.2018 г . са разчетени допълнително средства/трансфери за проект „ 
Ремонт на улична мрежа в населени места на община Завет“ . Отчет към 31.12.2018 
год. е в размер на 1 540 974 лв. 

- Получени от общините целеви трансфери от ЦБ § 31-28 – уточнен план  54 899 лв., 
изпълнение 54 899 лв.; 

- Възстановени трансфери за ЦБ (-) – 9 760 лв. отчетени по § 31-20. 

 Към 31.12.2018 г. с допълнително предоставените средства от Министерство на 
финансите, на основание разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република 
България (ЗДБРБ) за 2018 г., са извършени служебни корекции на бюджетните 
взаимоотношения на общината с Републиканския бюджет, както следва: 

1. ФО-21/22.05.2018г. – промяна в броя на децата и учениците, съгласно Национална 
електронна информационна система за преучилищно и училищно образование 
(НЕИСПУО) – намалява се общата субсидия с -13 328.00 лв. (§ 31-11); 

2. ФО-19/22.05.2018г - промяна в броя на децата и учениците, съгласно Национална 
електронна информационна система за преучилищно и училищно образование 
(НЕИСПУО) в здравеопазването – увеличава се общата субсидия с 3 183.00 лв. (§ 
31-11); 

3. ФО-18/15.05.2018г. – средства за пътни разноски на пътуващи учители – увеличава 
се общата субсидия с 24 060.00 лв. (§ 31-11) ; 

4. ФО-22/31.05.2018г. – Целеви трансфер за текущ ремонт за улици в населени места  - 
124 080 .00 лв. (§ 31-13 с – 124 080.00 лв. а § 31-18 + 124 080.00 лв. ) 

5. ФО-12/27.04.2018г. – за присъдена издръжка за І-во тримесечие на 2018г. – 
увеличава общата субсидия с 1 233.00 лв. (§ 31-18 ); 

6. С Писмо ДПРС 1/07.02.2018г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ с 19 
738.00 лв.; 

7. С Писмо ДПРС 2/25.04.2018г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ с 19 
738.00 лв.; 

8. С Писмо ДПРС 3/10.07.2018г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ с 6 
350.00 лв.; 

9. С Писмо ДПРС 4/17.12.2018г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ с 9 
073.00 лв.; 

10. ФО-23/01.06.2018г. – деца и ученици от уязвими групи в образованието – увеличава 
общата субсидия с 43 800 лв.; 

11. ФО-29/16.07.2018г. – възстановяване на транспортните разходи или на разходите за 
наем на педагогическите специалисти в образованието – увеличава общата 
субсидия с 599 лв.; 

12. ФО-31/16.07.2018г. – учебници и учебни помагала в образованието – увеличава 
общата субсидия с 36 097 лв.; 

13. ФО-33/19.07.2018г. – за присъдена издръжка за IІ-ро тримесечие на 2018г. – 
увеличава общата субсидия с 5 241.00 лв. (§ 31-18 ); 

14. ФО-39/27.07.2018г. – НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование“ – 
увеличава общата субсидия с 1 988 лв.; 

15. ФО-40/21.08.2018г. – за физическо възпитание и спорт в общински детски градини 
и училища  – увеличава общата субсидия с 2 736 лв.; 

16. ФО-42/21.08.2018г. – Средства по ПМС № 165/7.08.2018г. за проект „ Ремонт и 
рехабилитация на улична мрежа в населени места на община Завет“ – увеличава 
общата субсидия с 700 000 лв. (§ 31-18 ) местни дейности; 
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17. ФО-43/29.08.2018г. - НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование“ – 
увеличава общата субсидия с 36 821 лв; 

18. ФО-44/04.09.2018г. – за НП „ Осигуряване на съвременна образователна среда“  - 
увеличава общата субсидия с 8 056 лв; 

19. ФО-51/24.10.2018г. – за присъдена издръжка за 3-то тримесечие на 2018г. – 
увеличава общата субсидия с 5 219.00 лв. (§ 31-18 ); 

20. ФО-56/24.10.2018г. – НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование“ – 
увеличава общата субсидия с 5 318 лв.; 

21. ФО-57/22.11.2018г. – НП „Развитие на системата на предучилищно образование“, 
„Заедно за всяко дете“ и „Без свободен час“ - увеличава общата субсидия с 7 056 
лв. (§ 31-11 ); 

22. ФО-58/27.11.2018г. – Допълнителни трансфери за образованието  в изпълнение на 
ПМС № 249/2018 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати 
резултати от труда на директорите на общински детски градини , училища и 
центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна 
подкрепа - увеличава общата субсидия с 11 801 лв. (§ 31-11 ); 

23. ФО-63/10.12.2018г. – НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование“ – 
увеличава общата субсидия с 507 лв.; 

24. ФО-64/10.12.2018г. – НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 
системата на предучилищно и училищно образование“ – увеличава общата 
субсидия с 1 555  лв.; 

25. ФО-65/10.12.2018г. – НП „С грижа за всеки ученик“ – увеличава общата субсидия с 
1 848  лв.; 

26. ФО-69/14.12.2018г. – за присъдена издръжка за 4-то тримесечие на 2018г. – 
увеличава общата субсидия с 5 201.00 лв. (§ 31-18 ); 

27. ФО-77/19.12.2018г. - Средства по ПМС № 315/19.12.2018г. за проект „ Ремонт на 
улична мрежа в населени места на община Завет“ – увеличава общата субсидия с 
700 000 лв. (§ 31-18 ) местни дейности; 
 
 

Трансфери:  

1. Трансфер от Агенцията по заетостта за временна заетост – в размер на 67 352.00 лв. 
по § 61-05 ( Получени трансфери от МТСП ); 

2. Трансфери между бюджети – в размер на 203 334.00 лв. по § 61-01 ( за държавни 
дейности 203 826 лв. и за местни дейности -492 лв. -  възстановен трансфер на ДФ 
„Земеделие“.) 

3. Предоставен трансфер на ОП в размер на – със знак (-) 23 693 лв. по § 62-02 по 
плана и отчет към 31.12.2018 г. за държавни дейности – 23 693 лв. и за местни 
дейности -3 284 – неверифицирани разходи по проекти. 

4. По § 64-01 са получени трансфери от ПУДООС ( Чиста околна среда) в размер 
на 12 596 лв. уточнен план и отчет 11 223 лв. в .т.ч. ( държавни дейности СУ-
Завет 1 373 лв. и местни дейности община Завет в размер на 9 850 лв. ) 

 

!!! По § 61-02 са предоставени на община Разград в размер на 46 564 лв. ( със 
знак „-‘‘) за отчисления по чл. 60 и чл.64 от ЗУО. Уточнен план 58 632 лв. 
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Други корекции ( актуализации) по бюджета на община Завет през 2018г. 

 

1. С Решение на ОбС – Завет 314/26.03.2018 г. актуализация на бюджета в приходната и 
разходната част общо в размер на 2 355.00 лв. : 

- По § 61-05 с 4 710.00 лв.; 

- По § 61-09 с -2 355.00 лв.; 

- По § 02-02 в д-ст 122 с 1 187.00 лв.; 

- По § 01-01 в д-ст 322 с 1 168.00 лв. 

2. С Решение на ОбС – Завет 319/26.03.2018 г. е актуализиран разчета за финансиране 
на капиталови разходи за 2018 год., относно трансформиране на средства от целевата субсидия за 
капиталови разходи в средства за текущ ремонт на уличната мрежа в населените местна на община 
Завет в размер на 124 080 лв.; Актуализира се бюджета на детска градина „Червената шапчица“ в 
частта за капиталови разходи в размер на 1 200 лв. за закупуване на агрегат. 

3. С Решение на ОбС – Завет 364/12.07.2018 г. е актуализиран бюджета и  разчета за 
финансиране на капиталови разходи за 2018 год. на община Завет. 

4. С Решение на ОбС – Завет 380/04.10.2018 г. е актуализиран бюджета и  разчета за 
финансиране на капиталови разходи за 2018 год. на община Завет. 

5. С Решение на ОбС – Завет 379/04.10.2018 г. е актуализирана план-сметката за 
необходимите разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, 
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоражения и чистота на териториите за 
обществено ползване на територията на община Завет. 

6. С Решение на ОбС – Завет 388/08.11.2018 г. е актуализиран бюджета и  разчета за 
финансиране на капиталови разходи за 2018 год. на община Завет. 

7. С Решение на ОбС – Завет 396/13.12.2018 г. е актуализиран  разчета за финансиране 
на капиталови разходи за 2018 год. на община Завет. 

8. С Решение № 295 по Протокол № 26 от 26.01.2018г. на Общински съвет – Завет, 
кмета на община Завет е упълномощен да прехвърля бюджетни кредити за различните видове 
разходи от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група, без да изменя общия размер в 
частта за държавни и местни дейности. Направени са корекции по бюджета, съгласно заповеди на 
кмета на общината, както следва: 

- Заповед № УД-02-09-112/26.03.2018г. – са направени корекции по бюджета на общината. 

- Заповед № УД-02-09-236/18.06.2018г. – са направени корекции по бюджета на общината. 

- Заповед № УД-02-09-340/19.09.2018г. – са направени корекции по бюджета на общината. 

- Заповед № УД-02-09-472/12.12.2018г. – са направени корекции по бюджета на общината 

 

 Със Заповед № УД-02-09-47/12.02.2018 г. и със Заповед № УД-02-09-48/12.02.2018 г. на 
кмета на община Завет са определени правата и отговорностите на второстепенните разпоредители 
с бюджет на община Завет. 

 Със Заповед № УД-02-09-319/23.08.2018 г. на кмета на община Завет е определено за 
второстепенен разпоредител с бюджет общинско предприятие „Социални предприятие за 
озеленяване и благоустройство“ гр. Завет. 
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9. Корекции по прихода и разхода на бюджетите на второстепенните разпоредители с 
бюджет: 

9.1. Дарение на СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Завет ( в прихода § 45-01 и в 
разходната част на бюджета § 10-15 ) в размер на 500,00 лева; 

9.2. С писмо с Вх. № КО-03-056-294/05.07.2018 г. е коригиран прихода на ДГ„Слънчо“ 
гр. Завет в размер на 700.00 лв. в местни дейности дарение (в прихода § 45-01 ); 

9.3. С писмо с Вх. № КО-03-056-290/05.07.2018 г. е коригиран прихода и разхода с 42.00 лв. 
продажба на храна и амбалаж на ДГ „Радост“ с. Острово  ( в прихода § 24-04 и в 
разходната част на бюджета § 10-15 ); 

9.4. Писмо с Вх. № КО-03-056-259/20.06.2018 г. на  СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. 
Завет е завишен плана на § 61-01 с 300 лв. ( получени средства от АСП), както и 
разходните параграфи: § 01-01 с 230 лв.; § 05-51 с 42 лв.; § 05-60 с 14 лв. и § 05-80 с 
14 лв. 

9.5. Писмо с Вх. № КО-03-056-256/13.06.2018 г. на  СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. 
Завет е завишен плана на § 64-01 с 2 746 лв. ( получени средства от МОСВ-
ПУДООС), както и разходните параграфи: § 10-15 с 506 лв. и § 10-20 с 2 240 лв.;  

9.6 . Корекция по прихода на §  61-01 на ОУ „Христо Ботев“ с. Острово в размер на 77 
лв., като трансфер АСП; 

             9.7.Корекция по прихода на §  61-01 на ПГЗ  „Кл.Арк.Тимирязев“ гр. Завет в размер 
на 648 лв., като трансфер АСП; 

9.8. Корекция по прихода и разхода на ОУ „Христо Ботев“ с. Острово с писмо КО-03-
05-330/01.08.2018г. по § 37-02 с (-) 1 162 лв. и § 24-06 се увеличава с 38 735 лв.;         

           9.9. Корекция по прихода и разхода на ОУ „Христо Ботев“ с. Брестовене с писмо КО-03-
05-331/01.08.2018г. по § 37-02 с (-) 9 лв. и § 24-06 се увеличава с 1 000 лв.; 

9.10.Корекция по прихода на §  24-05 на ПГЗ  „Кл.Арк.Тимирязев“ гр. Завет в размер 
на 150 лв. с писмо КО-03-05-401/04.10.2018г.; 

9.11. Корекция по прихода и разхода на ОУ „Христо Ботев“ с. Веселец с писмо КО-03-05-
399/04.10.2018г. по § 37-02 с (-) 109 лв. и § 24-06 се увеличава с 1 006 лв. 

9.12. Корекция по прихода и разхода на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Завет с писмо 
КО-03-05-445/19.10.2018г. по § 37-02 с (-) 84 лв. и § 24-06 се увеличава с 2 846 лв. и в 
разходната част по §§ 10-20 с 2 762 лв. 

9.13. Корекция по прихода и разхода на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр. Завет с писмо 
КО-03-05-467/05.11.2018г. по § 61-01 с 10 050 лв. и в разходната част по §§ 10-20 с 10 
050 лв. 

9.14. Възстановяване на средства по проект ОПРЧР BG051PO01-3.1.06 - на СУ „Св.Св. 
Кирил и Методий“ гр. Завет – завишен е плана на §§ 62-02 с -17 лв. и е намален §§ 
10-51 с 17 лв. 

9.15. Корекция по прихода и разхода на ПГЗ  „Кл.Арк.Тимирязев“ гр. Завет с писмо КО-
03-05-523/07.12.2018г. по § 61-09 с 3 718,78 лв. и в разходната част по §§ 01-01  с 
3718,78 лв. 

 
 
 
 
 
 

1.Изпълнение на приходите за делегираните от държавата дейности към 31.12.2018 г. 
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2.Изпълнение на приходната част за местни дейности към 31.12.2018 г. 
 Приходите от местни дейности се формират от имуществени данъци /местни 
данъци/, съгласувани с НАП , включват всички имуществени данъци. Неданъчни приходи 
– постъпления от операции с общинско имущество, местни такси, като се  дава  
възможност за определяне на конкретния им размер от общинския съвет, приходите се 
събират от общинската администрация, с изключение на тези, за които е предвиден друг 
ред в закона. Приета е Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги; глоби, лихви и други неданъчни приходи с общински характер. 
Трансфери от ЦБ за местни дейности, включват обща изравнителна субсидия, утвърдена с 
чл.51, от ЗДБРБ за 2017 г. Изравняват се постъпленията от местни данъци до отчетените 
за предходната година средно за страната приходи на едно лице. Целева субсидия за 
капиталови разходи за финансиране на общински дейности - средствата се използват по 
утвърден от Министерство на финансите (МФ) поименен списък за КР, приет от 
Общински съвет – Завет. 
 
 
 
 

Държавни 
дейности

222,66 215,75 96,90

Общински 
дейности

15 15 100,00

дофинансиране 17,5 17,5 100,00

ВСИЧКО: 255,16 248,25 296,90    

Численост план изпълнение %
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От таблицата е видно, че приходите за общинските дейности към  31.12.2018 година   
са изпълнени  64,24 %., като имуществените данъци са изпълнени  на 99,07 %  което 
представлява 436 487 лв. ,неданъчните приходи са изпълнени на 92,73 %, което 
представлява 821 896 лв. Общата изравнителна субсидия е изпълнена на 100%. 

 

 През 2018 г. разходите, финансирани чрез общинските бюджети, се разделят на три 
групи: 

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

 

3.Изпълнение на разходната част на делегираните от държавата дейности към 
31.12.2018 г. 

Вид приход за общински дейности План 2018 г.
Изпълнение към 

30.12.2018 г.
%

І.1. Имуществени данъци (&01-00; 13-

00;20-00)

440 600

436 487 99,07

І.2. Не данъчни приходи (&24-00;27-

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

00)

886 308

821 896 92,73

ІІ. Взаимоотношения с ЦБ (&31-00) 2 461 400 2 451 638 99,60

В т.ч.                                              -обща 

изравнителна субсидия (&31-12)

799 400 799 400 100,00

 - субсидия за кап.разходи (&31-13) 137 920 137 918 100,00

 - получ.транф. от ЦБ (&31-18) 1 524 080 1 524 080

- възстановени трансфери за ЦБ (-) (§31-

20) -9 760

ІІІ. Трансфери между бюджети (&61-

00)

-59 124

-47 056 79,59

IV.Трансфери м/у бюджети и сметки

за средства от ЕС (&62-00)

0

-3 284

IV.Трансфери от/за държавни

предприятия и др. лица вкл. в КФП

(&64-00)

9 850

9 850 100,00

ІV. Временни безлихвени заеми (&78-

00)

-71 096 -71 096

100,00

VI. Операции с финансови активи и

пасиви

1 213 116 -399 974

чужди средства от други лица (&93-10) 0

-Наличност на лв. в нач. на периода

(&95-01)
1 213 116 1 213 116 100,00

-Наличност на лв. в края на периода

(&95-07) 0 -1 613 090

Временни безлихвени заеми между

бюджет и сметки на СЕС (&76-00)

71 953 -16 451

ВСИЧКО ПРИХОДИ за ОД 4 953 007 3 182 010 64,24
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 Текущата  издръжка е разпределена съгласно бюджетната класификация. Не се 
планират кредити за разходи, които  се възстановят от ЦБ на база фактически 
изразходвани средства по предназначение, чрез заявка до МФ (напр.присъдена издръжка). 

 

Вид разход- ДД
План  

2018 г.

Изпълнение 

към 

31.12.2018 г.

относ. 

дял  - 

план

относ. 

дял - 

изпълн

. 

% 

изпълн.

Трудови разходи 3877650 3628000 81,65 82,27 93,56

Веществена издръжка 577836 501043 12,17 11,36 86,71

Стипендии 24223 16590 0,51 0,38 68,49

Трансфери за домакинства 36538 35338 0,77 0,80 96,72

Капиталови разходи 38892 35407 0,82 0,80 91,04

Субс и др.тек.трансфери на ю.лица 192625 192612 4,06 4,37 99,99

р-ди за чл.внос и уч.в нетърг.орг. 0 0 0,00 0,00

платени дан. и такси 1144 1141 0,02 0,03 99,74

Резерв за непредв. и неотл. р-ди 0 0 #DIV/0!

В С И Ч К О р-ди за ДД: 4748908 4410131 100,00 100,00 92,87
 

 

 Към 31.12.2018 година е постигнато изпълнение на разходите в размер на 92,87 %  
за държавни дейности, т.е. в размер на 4 410 131 лв.    

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

   Разходите за веществената издръжка, са с процент на изпълнение – 86,71 %.   

  

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

 

ПЛАН %

663012 87,92164

130738 78,1326

3351537 93,80619

113098 88,03427

295162 96,95997

195361 99,99335

0

0

4748908 92,86621

Д-СТИ ПО ПОЧИВНО ДЕЛО

ИКОНОМИЧЕСКИ Д-СТИ

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ

ОБЩО ДД

ФУНКЦИЯ ДД

ИЗО

ОТБРАНА

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

СОЦ.ОСИГИГУРЯВАНЕ

ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 

31.12.2018Г.

582931

102149

3143949

99565

286189

195348

0

0

4410131  
 

4.Изпълнение на разходите за местни дейности към 31.12.2018 г. 
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 Разходите за общински дейности се финансират с приходи от местни данъци, местни 
такси, други неданъчни приходи, изравнителна субсидия. 

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

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

 
 

Вид разход- МД
План  

2018г.

Изпълнение 

към 

31.12.2018 г

относ. 

дял  - 

план

относ. 

дял - 

изпълн. 

% 

изпълн

.

Трудови разходи 617 760 590 030 12,47 18,54 95,51

Веществена издръжка 2 815 537 1 545 565 56,85 48,57 54,89

Обезщет.и помощи 8 079 8 079 0,16 0,25 100,00

Капиталови разходи 1 395 037 927 043 28,17 29,13 66,45

Субс за нефин.предпр. 35 000 35 000 0,71 1,10 100,00

Р-ди за чл.внос 16 020 10 719 0,32 0,34 66,91

резерв за напр.и неотл.р-ди 0,00 0,00

Разходи за лихви 5 377 5 377 0,11 0,17

Платени държ.данъци и так 60 197 60 197 0,00 100,00

В С И Ч К О р-ди за МД: 4 953 007 3 182 010 98,68 97,94 64,24
 

 Трудовите разходи са приоритетни и са с предимство в поредността на 
разплащанията. Същите възлизат на  590 030 лв.  

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

           В следващата таблица са дадени разходите за местни дейности по функции : 
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ПЛАН %

707460 87,1344

165333

204036 93,50213

275470 63,69841

3248602 54,09641

215293 90,04148

131436 58,87428

5377

4953007 64,244

193853

77382

5377

3182010

ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 

31.12.2018Г.

616441

190778

175470

1757377

165332

ИКОНОМИЧЕСКИ Д-СТИ

РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ

ОБЩО МД

ФУНКЦИЯ МД

ИЗО

ОБРАЗОВАНИЕ в т.ч. дофинансиране

СОЦ.ОСИГИГУРЯВАНЕ, 

ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

ЖИЛ.СТР.,БЛАГОУСТР. КОМУН.СТОП. 

И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И 

РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

ИЗО - ДОФИНАНСИРАНЕ

 
 
Просрочени вземания и задължения 

 Размерът на просрочените вземания към 31.12.2018 г. по бюджета на общината са в 
размер на 66 436,66 лв. от наем земя, наем имущество, от такса ЦДГ, такса ДСП, от 
наказателни постановления, от лихви по просрочени вземания и от вземания от работници, 
служители и друг персонал. 

  В сметкоплана на бюджетната организация е предвидено отчитане на просрочените 
вземания и задължения, като за просрочени се считат тия вземания и задължения, които 
не са уредени в уговорения в договора срок. Отчитат се по сметките от групи 991 
“Статистика за просрочените вземания” и  992  “Статистика за просрочени задължения”. 

 Просрочените задължения на Община Завет към 31.12.2018г. възлизат на 0,00 
лева.  

            Просрочените вземания към 31.12.2018 г. са в размер на  66 436,66 лв. в това 
число:  

 

  

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

 

№ по 
ред 

 
ВЗЕМАНИЯ ОТ: 

РАЗМЕР НА ВЗЕ- МАНИЯТА 
В ЛЕВА 

1. Наем имущество 0,00 
2. Наем от земя 10 485,91 
3. Такса храна от ДСП 10 766,57 
4. Такса храна от ЦДГ 2 877,34 
5. Наказателни постановления 700,00 
6. Лихви по просрочени вземания 2 695,95 
7. Вземания от работници, служители и друг персонал 30 809,78 
8. Неустойка за забава по договори 8 101,11 

 ВСИЧКО: 66 436, 66  
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№ 

по 

ред

Вид вземане и контрагент

ко
д

 п
ар

ти
д

а

Булстат/ 

ЕГН

П
р

и
хо

д
ен

 

п
ар

аг
р

аф Просроче

но 

вземане

Вземане 

за текущ 

месец

Всичко 

несъбрани 

вземания

1 Наем имущество 24-05 0,00 0,00 0,00

1.1 0,00 0,00

2 Наем земя 24-06 10 485,91   0,00   10 485,91   

2.1 "Лигнум холдинг" АД дог. 143/19.09.2012 263 117614776 3 507,88   0,00   3 507,88   

2.2 "Лигнум холдинг" АД дог. 144/19.09.2012 263 117614776 4 303,92   0,00   4 303,92   

2.3 "Лигнум холдинг" АД дог. 145/19.09.2012 263 117614776 2 106,13   0,00   2 106,13   

2.4 Нуридин Мехмед Юмер дог. 68/03,02,2016 238 353,50   0,00   353,50   

2.5 Нуридин Мехмед Юмер дог. 8/10,05,2012 238 214,48   0,00   214,48   

3 Такса храна ЦДГ 27-01 2 877,34   5 870,78   8 748,12   

3.1 ДГ Завет - МОЛ Снежана Христова 224 857,39   2 296,07   3 153,46   

3.2 ДГ Брестовене - МОЛ Халиме Н. Шакирова 051 1 367,20   1 782,71   3 149,91   

3.3 ДГ Острово - МОЛ Леман С. Кърмазова 254 325,50   960,00   1 285,50   

3.4 ДГ Веселец - МОЛ Зейтие Х. Али 033 194,25   669,50   863,75   

3.5 ДГ Прелез - МОЛ Нилюфер Ф. Осман 206 133,00   0,00   133,00   

3.6 ДГ Сушево -  МОЛ Ресмие Ф. Юсеин 257 0,00   162,50   162,50   

4 Такса храна ДСП 27-04 10 766,57   4 687,50   15 454,07   

4.1 Такса храна ДСП МОЛ Севдие Халач 223 390,52   4 687,50   5 078,02   

4.2 Такса храна ДСП МОЛ Гюлджан Осман 106 10 376,05   0,00   10 376,05   

5 Лихви по просрочени вземания 28-02 2 695,95   0,00   2 695,95   

5.1 "Лигнум холдинг" АД дог. 143/19.09.2012 263 117614776 815,65   0,00   815,65   

5.2 "Лигнум холдинг" АД дог. 144/19.09.2012 263 117614776 1 000,74   0,00   1 000,74   

5.3 "Лигнум холдинг" АД дог. 145/19.09.2012 263 117614776 489,71   0,00   489,71   

5.4 Нуридин Мехмед Юмер дог. 68/03,02,2016 238 353,50   0,00   353,50   

5.5 Нуридин Мехмед Юмер дог. 8/10,05,2012 238 36,35   0,00   36,35   

6 Неустойка за забава по договори 28-02 8 101,11   0,00   8 101,11   

6.1 Булсервиз ООД  Бургас дог. 01/21,05,2015 102697378 8 101,11   0,00   8 101,11   

7 Наказателни постановления 28-02 700,00   0,00   700,00   

7.1

Красимир Катев Асенов гр. Завет ул. "Калето" 

№21 НП 002/22.01.2016 486 50,00   0,00   50,00   

7.2

Сергей Асенов Атанасов гр. Завет ул." Люлин" 

№15 НП 003/15.03.2016 487 50,00   0,00   50,00   

7.3

Кадир Антонов Кирилов гр. Завет ул. "Калето" 

№31 НП 004/15.03.2016 488 50,00   0,00   50,00   

7.4

Каплан Хюсеинов Гьочгелди с. Острово ул "Хан 

Кубрат" №1 НП 005/15.03.2016 489 50,00   0,00   50,00   

7.5

Халид Гюрсел Халид с. Брестовене ул. "Христо 

Ботев" №26 НП 006/20.04.2016 490 50,00   0,00   50,00   

7.6

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

НП 007/20.04.2016 491 50,00   0,00   50,00   

7.7

Осман Ниязи Осман гр. Завет ул. "Оборище" 

№3 НП 011/27.05.2016 492 50,00   0,00   50,00   

7.8

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

НП 012/20.06.2016 493 50,00   0,00   50,00   

7.9

Росен Веселинов Митков гр. Завет ул. "Люлин" 

№28 НП 013/20.06.2016 494 50,00   0,00   50,00   

7.10

Аделина Аврамова Симеонова гр. Завет ул. 

"Цар Симеон №60 НП 014/07.07.2016 495 50,00   0,00   50,00   

7.11

Али Азисов Салиев гр. Завет ул. Цар Симеон 

№60 НП 015/07.07.2016 496 50,00   0,00   50,00   

7.12

Сергей Асенов Атанасов гр. Завет ул. Люлин 

№15 НП 016/29.07.2016 487 100,00   0,00   100,00   

7.13

Гюлвер Хасанова Ибрямова с. Острово ул. "Хан 

Кубрат" №40 НП 017/29.07.2016 497 50,00   0,00   50,00   

8 Вземания от работници, служители и друг 36-19 30 809,78   30 809,78   

8.1 Гюлджан Хасан Осман 106 1 046,82   0,00   1 046,82   

8.2 Мехмед Мюрсял Мехмед 419 29 762,96   0,00   29 762,96   

ВСИЧКО: Х Х Х 66 436,66   10 558,28   76 994,94    

 

   Капиталови разходи  
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Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 2018 година е 
приет с Решение № 295 по Протокол № 26 от 26.01.2018г. на Общински съвет – Завет .  

Към 01.01.2018 г. уточнения  план на капиталовите разходи с източник на 
финансиране целева субсидия от републиканския  бюджет е в размер на 262 0000 лв.  

През 2018 година плана на капиталовите разходи се актуализира на заседания на 
общинския съвет гр.Завет. 
 С решение № 319/26.03.2018 г. се актуализира разчета за финансиране на 
капиталовите разходи за 2018г., относно трансформиране на част от целевите средства за 
капиталови разходи в средства за текущ ремонт на общинска улична мрежа. 
Предложението е в размер на 124 080 лв.  

 С решение № 364/12.07.2018 г. се актуализира разчета за финансиране на 
капиталовите разходи за 2018г.  

С ФО-42/21.08.2018г. – Средства по ПМС № 165/7.08.2018г. за проект „ Ремонт и 
рехабилитация на улична мрежа в населени места на община Завет“ се увеличава общата 
субсидия с 700 000 лв. (§ 31-18 ) местни дейности. Част от разчетените средства в размер 
на  262 627 лв. ще бъдат разходени за финансиране на разходи за извършване на основен 
ремонт на улици. Останалите 437 373 лв. ще бъдат използвани за текущ ремонт на улична 
мрежа в населени места на община Завет. 

С ФО-42/21.08.2018г. – Средства по ПМС № 165/7.08.2018г. за проект „ Ремонт и 
рехабилитация на улична мрежа в населени места на община Завет“ – увеличава общата 
субсидия с 700 000 лв. (§ 31-18 ) местни дейности. Част от разчетените средства в размер 
на  505 419 лв. ще бъдат разходени за финансиране на разходи за извършване на основен 
ремонт на улици. Останалите 194 581 лв. ще бъдат използвани за текущ ремонт на улична 
мрежа в населени места на община Завет. 

Целеви трансфери за капиталови разходи § 31-13 – разчетени средства по ЗДБРБ за 
2018 год. са 262 000 лв. , корекция на плана с -124 080 лв. трансформирани средства за 
текущ ремонт на уличната мрежа в община Завет ( ФО-22/31.05.2018 г.), уточненият план 
към 31.12.2018г. е в размер на 137 920 и отчет към 31.12.2018 г.  137 918 лв. 

В плана на капиталовите разходи бяха включени и средства в размер на 854 480 лв., 
които са прехвърлени от 2017 г. за разходване през 2018 г., от които са усвоени 850 812 лв. 

Уточненият план на капиталовите разходи с източник на финансиране – собствени 
средства е в размер на 178 561 лв. усвоените средства в края на отчетния период са в 
размер на 73 420 лв. 

През 2018 г. от целевата субсидия за капиталови разходи е прехвърлена сумата 
871 446 лв., за разходване за същата цел през 2019 г.. Обектите, за които ще се разходват 
тези средства са: 

1. Подмяна на дървена покривна конструкция тавански и междуетажен дървен 
гредоред – кметство с. Брестовене – 49 320 лв.; 

2. 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“ – 262 627 лв. за основен ремонт и 437 373 лв. за текущ 
ремонт; 

3. Изготвяне на инвестиционни проекти за рехабилитация на уличната мрежа в 
населените места на община Завет – 17 650 лв.; 

4. Изработване на общ устройствен план (ОУП) на община Завет – 26 000 лв.; 
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5. Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет по 
ПМС № 315/19.12.2018 г. „Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени 
места на община Завет“ – 505 419 лв. за основен ремонт и 194 581 лв. за текущ 
ремонт. 

През 2018 г. от субсидията за капиталови разходи по §§ 31-13 е прехвърлена 
сумата от 103 400 лв. за разходване през 2019 г. за същата цел. Обектите, за 
които ще се разходват средствата са: 

1. Подмяна на дървена покривна конструкция тавански и междуетажен дървен 
гредоред – кметство с. Брестовене – 49 320 лв.; 

2. 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“ – за авторски надзор 2 680 лв. и за 
строителен надзор 7 750 лв.; 

3. Неусвоен лимит за 2018 г.  – 2 лева. 

 
Временни безлихвени заеми   

- § 78-00 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, 
включени в КФП в размер на – уточнен план – със знак („-‘‘) минус 71 096 лв. и 
отчет към 31.12.2018 г. в размер на 71 096лв. със знак („-‘‘) минус. 

- § 76-00 Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС в 
размер на – уточнен план – 71 953 лв. , отчет -16 451 лв. 

 

Операции с финансови активи и пасиви 

 Наличността на средства по сметки в началото на годината 01.01.2018 г. е в размер 
на 1 365 776  лв., а в края на периода към 31.12.2018г. е в размер на 1 927 079 лв. в т.ч. 
остатък за държавни дейности 313 989 лв. и за местни дейности 1 613 090 лв. 

 

Средствата по проекти и програми от Европейския съюз се отчитат по сметки за 
средства от Европейския съюз.  

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

Изпълнението по средствата от ЕС към 31.12.2018 г. е както следва: 

 

1.Отчет за средства от ЕС администрирани РА – сметка 42 (Разплащателна Агенция) 
на община Завет към 31.12.2018 г. 

дейност параграф 46-10 
общо 

приход 
10-15 10-16 10-20 

общо 
разход 

1 1 122 ОА 0 0 0 0 0   
3 0 326 ПГЗ  19937 19937 4484 4297 11156 19937 
  19937 19937 4484 4297 11156 19937 
 



 

 
 

16

2.Отчет за средства от ЕС администрирани НФ и КСФ на община Завет към 31.12.2018 
г. 

 

ОП РЧР 5 3 589 BG05M9OP001-2.002-0124-C001 Незав живот 148 101 -74 014 0 74 087 2 220 56 072 7 016 2 916 1 294 118 141 4 310 74 087

ОП РЧР 5 3 533 BG05M9OP001-1.005 ОЗМХ 2017 1 513 12 694 0 14 207 12 132 1 245 524 306 14 207

ОП РЧР 5 3 533 ОЗМХ 2017-2 1 771 47 807 0 49 578 41 896 4 627 1 931 1 124 49 578

ОП РЧР 5 3 533 ОЗМХ 2018 1 368 0 1 368 1 148 133 55 32 1 368

ОП РЧР 5 3 589 BG05M9OP001-2.010-0328-C01 РазвСП 78 125 11 125 0 89 250 3 146 4 889 1 391 542 284 38 78 960 89 250

ОП РЧР 5 3 588 BG05M9OP001-2.003 Приеми ме 2015 13 664 0 13 664 308 9 105 793 343 3 115 13 664

ОП РЧР 6 1 619 проект "Работа" 10 303 13 165 0 23 468 19 685 2 473 945 365 23 468

ОП РЧР ОА 0 3 284 310 694 -48 356 0 0 265 622 5 674 4 889 130 933 9 105 17 678 0 7 256 3 405 0 0 156 141 83 270 0 3 115 265 622

ОП Фонд за ероп подп за най нужд се лица 5 3 524  

проект Топъл обяд 47 933 -771 -753 46 409 1 125 492 238 93 42 44 419 46 409

Общо ОА 0 3 284 358 627 -49 127 0 -753 312 031 6 799 5 381 130 933 9 105 17 916 0 7 349 3 447 44 419 0 156 141 83 270 0 3 115 312 031

ОП РЧР 5 3 589 BG05M9OP001-2.010-0328-C01 ОП СПОБ 65 578 65 578 54 390 6 949 2 635 930 45 629 65 578

ОП НОИР ДГ Завет  "Равен достъп и личностно развитие" -164 164 0 0

3 0 311 0 0 -164 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОП РЧР СУ Завет "Подобр кач на обр в сред у-ща" 3 258 -3 258 0 0 0

ОП РЧР ОУ Веселец "Подобр кач на обр в сред у-ща" 1 743 -1 743

ОПРЧР 3 0 322 0 5 001 -5 001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОП НОИР ОУ Брестовене  "Твоят час" 4 954 13 160 18 114 12 137 1 357 493 578 337 800 2 412 18 114

ОП НОИР ОУ Острово  "Твоят час" 2 671 -2 671 0 0

ОП НОИР ОУ Веселец  "Твоят час" 3 092 2 569 5 661 4 612 546 180 221 102 5 661

ОП НОИР ОУ Сушево  "Твоят час" 1 440 -1 440 0 0

ОП НОИР 3 0 322 0 12 157 11 618 0 0 0 23 775 16 749 0 0 0 1 903 673 799 439 0 800 2 412 0 0 0 23 775

0

ОП НОИР 3 0 326 ПГЗ  "Твоят час" 6 699 7 899 14 598 7 936 844 282 368 215 987 3 584 382 14 598

ОП НОИР 3 0 326 ПГЗ  "Ученически практики" 13 774 13 774 6 693 553 118 259 151 6 000 13 774

6 699 21 673 0 28 372 14 629 1 397 400 627 366 987 3 584 382 6 000 28 372

ОП РЧР 6701 0 8 285 305 693 17 222 0 0 331 200 5 674 4 889 185 323 9 105 24 627 0 9 891 4 335 0 0 156 141 83 315 629 0 3 115 331 200

ОП ФЕПНЛ 6701 0 0 47 933 -771 0 -753 46 409 1 125 492 0 0 238 0 93 42 44 419 0 0 0 0 0 0 46 409

ОП НОИР 6701 0 18 856 -164 33 455 0 0 0 52 147 31 378 0 0 0 3 300 1 073 1 426 805 0 1 787 5 996 0 382 6 000 0 52 147

0 27 141 -164 387 081 16 451 0 -753 429 756 38 177 5 381 185 323 9 105 28 165 1 073 11 410 5 182 44 419 1 787 6 152 141 83 697 629 6 000 3 115 429 756

88-03 42-0210-2076-00 10-1610-1410-1105-6005-5205-5102-0202-01 40-0010-6262-02 63-01 10-1505-80
общо 

приход
дейност/параграф 01-0124-08 62-01 01-0295-07

общо 

разход

 

 

Отчет на чуждите средства – код 33 

В отчета на чуждите средства на община Завет са отчетени средства , внесени на разпореждане по 
набирателната сметка на общината. Наличността към 01.01.2018г. по тази сметка е 296 347 лв., а към 
31.12.2018 г. средствата са в размер на 297 456 лв., с характер на внесени суми като депозити за участие в 
търгове за обществени поръчки, суми внесени като гаранции за добро изпълнение на договори с общината. 

  

Отчет за състоянието на общинския дълг 

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

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

-с гратисен период до 24 месеца; 

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

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

На 05.08.2015 година Община Завет усвоява 195 929 лева. 

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

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

-с гратисен период до 24 месеца; 

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

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

Към 31.12.2017 год. Община Завет има дълг към ПУДООС в размер на 190 803 
лева. 

 В Приложение № 14 към ФО-1/2019 г.  подробно е въведена информация за 
състоянието на общинския дълг на община Завет към 31.12.2018 г., като неразделна част 
от отчета за изпълнението на бюджета за 2018 г. 

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

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

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

които имат данъчни задължения; 
4. Със заповед на Кмета на общината са лимитирани разходи в частта на 

издръжката; 
5. В частта на просрочените вземания от наеми договорите са преразгледани и със 

всички наемоползватели са проведени разговори. Същите са поканени да си 
издължат задълженията.  
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 Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. в частта на 
местни дейности е изпълнена за 2018 година. В прогнозата са планувани приходи 
за местни дейности в размер на 1 005 560 лв., а изпълнението на местните 
приходи по отчета за 2018 година е в размер на 1 258 383 лв. 
 
 

Баланс на отчет към 31.12.2018 година 
 

 

Общата численост на персонала в общината към 31.12.2018 г. е: 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

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

 През 2018 г. община Завет запази обема на предоставените услуги от общината и 
повиши тяхното качество, чрез по-добра организация и завишен контрол. 

Държавни дейности           ПЛАН    ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРИХОДИ   ДД 4 748 908 4 410 131
РАЗХОДИ  ДД 4 748 908 4 410 131
РАЗЛИКА 0 0

Общински дейности ПЛАН    ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРИХОДИ   МД 4 953 007 3 182 010
РАЗХОДИ  МД 4 953 007 3 182 010

- местни дейности 4 785 674 3 014 678

- държ. д-ти с дофинансиране 167 333 167 332

РАЗЛИКА 0 0

ВСИЧКО ПРИХОДИ 9 701 915 7 592 141

ВСИЧКО РАЗХОДИ 9 701 915 7 592 141

РАЗЛИКА 0 0

Д ъ р ж а в н и  
д е й н о с т и

2 2 2 , 6 6 2 1 5 , 7 5 9 6 , 9 0

О б щ и н с к и  
д е й н о с т и

1 5 1 5 1 0 0 , 0 0

д о ф и н а н с и р а н е 1 7 , 5 1 7 , 5 1 0 0 , 0 0

В С И Ч К О : 2 5 5 , 1 6 2 4 8 , 2 5 2 9 6 , 9 0     

Ч и с л е н о с т п л а н и з п ъ л н е н и е %
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 Осигуряването на публичност и прозрачност в процеса на изпълнение на бюджета 
на община Завет по приходната и разходната му част, както и реализмът в подхода на 
бюджетиране, довеждат до по-голямо доверие и подкрепа от обществеността. 

 

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

РЕШИ: 
 

1. Приема информация за изпълнението (отчет) на бюджета на Община Завет към 

31.12.2018 г. по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи за 7 592 

141 лева, с преходен остатък – 1 927 079 лева. 

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

средства от Европейския съюз по функции, дейности и параграфи за 429 756 лева, с 

преходен остатък 753 лева.  

3. Приема отчета за капиталовите разходи. 

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 г., съгласно  чл. 9 

от Закона за общинския дълг. 

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

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

социален патронаж, други за сметка на останалите приходоизточници. 

 
 

 
 

 
 

 
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  № 42  от  18.06.2019  година 
 
 

 ПО ВТОРА ТОЧКА 
        Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на 
децата и учениците  в община  Завет  2019 – 2020  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  гласуване прие следното 
  

РЕШЕНИЕ  № 457 
 

Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците  от 
Община Завет е разработена в изпълнение на разпоредбата на чл. 197 от Закона за 
предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г.) (ЗПУО) и чл. 
5 от Наредбата за приобщаващото образование (приета с ПМС № 286 от 04.11.2016 г.). 

 Общинската стратегия е изградена на основата на Анализ на потребностите от 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Завет по чл. 196, ал. 3 
от ЗПУО, приет с Решение № 439 г., протокол № 40 от 11.03.2019 г. и Областната 
стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Разград. 

Стратегията включва и описание на предизвикателствата, направени въз основа на 
изводите от общинския анализ, стратегическите и оперативни цели, необходимите мерки 
и дейности в областта на подкрепата за реализиране на поставените цели. 

      Предвид гореизложеното  и на основание чл.17, ал. 1, т. 3, чл.21, ал.1, т.12 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 197 ал.1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г.) (ЗПУО) и чл. 
5 от Наредбата за приобщаващото образование (приета с ПСМ № 286 от 04.11.2016 г.). 
Общинският  съвет  гр. Завет  

                                                     РЕШИ: 
 

1. Приема Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците  от Община Завет  разработена в изпълнение на разпоредбата на чл. 197 от 

Закона за предучилищното и училищното образование . 

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  №  42  от  18.06.2019  година 
 

 
    ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 

        Приемане на годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа на 
личностното развитие в  община  Завет 2019 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  гласуване  прие  

           
РЕШЕНИЕ  № 458 

 
         След приемането на Областната стратегия, в изпълнение на чл. 197, ал. 1 и 2 от 
ЗПУО, всяка община разработва общинска стратегия за личностно развитие на децата и 
учениците за период от 2 години, която се приема от общинския съвет.  

    За изпълнение на общинската стратегия, ежегодно, Общинският съвет, по 
предложение на кмета на общината, след съгласуване с Регионалното управление на 
образованието, приема годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за 
личностно развитие.  

   Предвид гореизложеното и на основание чл.17, ал. 1, т. 3, чл.21, ал.1, т.12 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и чл. 197 ал.3 от Закона за 
предучилищното и училищното образование (обн. ДВ бр. 79 от 13.10.2015 г.) (ЗПУО), 
Общинският  съвет  гр. Завет  

РЕШИ 
 

     1. Приема Годишен план за изпълнение на дейностите за подкрепа за личностно 
развитие. 

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

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

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

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

                                                                                
                                                              Р Е Ш Е Н И E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  42  от  18.06.2019  година 
 
 

   ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
       Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК 
на обособена територия, обслужвана от «Водоснабдяване – Дунав» ЕООД, гр. 
Разград. 

                                                                          Докл.: E. Исмаил-Председател ОбС          

        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  № 459 
 

В деловодството на Общинския съвет гр. Завет на 23.05.2019 година е постъпило 
писмо от Областния  управител на област Разград, в качеството му на Председател на 
„Асоциация по ВиК” на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград, с което се свиква извънредно  заседание на Общото събрание на 
Асоциацията, което ще се проведе на 25.06.2019г. (вторник) от 14:00 ч. в зала 712 на  
Областна администрация Разград, при следния  дневен ред: 

1. Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2019 година, на основание  
чл.198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите. 

2. Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК за 2018 година, на 
основание чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството, във връзка с чл. 28, ал. 4 от 
Правилника за организацията и дейността на  асоциациите по водоснабдяване и 
канализация. 

3. Други. 
 
На основание  чл.8, ал. 2, във вр. с ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване  и канализация – разпределението на  
процентното съотношения на гласовете на членовете е както следва: 

 
Областният управител, представляващ държавата 35,00% 
Община Разград 34.78 % 
Община Кубрат 12,49% 
Община Завет  7,21% 
Община Лзница  6,31% 
Община Цар Калоян  4,21% 

 
 
На основание чл. 10, ал. 5, т. 5 предл. последно от  Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Председателят на  АВиК 
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предоставя на  Общинския съвет предложения за решения по т. 1 и  т. 2, от дневния ред, 
както следва: 

 
Решение 1 по т. 1: На основание чл.198в, ал.4, т. 9  от Закона за водите,  

членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от  „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат  бюджет на 
Асоциация по ВиК за 2019 г. 

Решение 2 по т.2: На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите и чл. 38, ал. 1, 
т. 3 от Закона за счетоводството, във вр. с чл. 28, ал. 4 от Правилника за организацията 
и дейността на  асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на  Общото 
събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  
„Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат  годишен финансов отчет на 
Асоциация по ВиК за 2018 г. и взимат решение за публикуване  на същия на интернет 
страницата на Областна администрация Разград, раздел Асоциации ВиК. 

 
Съгласно разпоредбата на чл.198е, ал. 5 от Закона за водите, във връзка с чл.5, ал.6 

от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 
канализация (издаден от министъра на регионалното развитие, обн. ДВ бр. 66 от 
08.08.2014 г., в сила от 08.08.2014 г., изм. бр. 106 от 23.12.2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) 
позицията и мандатът  на представителя на общината за заседанията на Общото  събрание 
на  Асоциацията по В и К се гласува по ред, определен от Общинския съвет. Доколкото 
такъв ред към момента не е установен, то следва Общинския съвет  Завет да определи  
конкретна позиция  за всяко отделно решение  и да  възложи на представителя на 
общината  в Асоциацията,  да гласува по съответния начин. 

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

местното самоуправление и местната администрация,  във  връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал.5 
от Закона за водите, по повод покана за извънредно заседние на  Общото събрание на 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” 
ЕООД гр. Разград, насрочено за 25.06.2019г. (вторник) от 14:00 ч. в зала 712 на  Областна 
администрация  Разград,  Общинският  съвет  гр. Завет 

  
РЕШИ: 

 
1.  Дава мандат на Ахтер Сюлейманов Велиев - Кмет на община  Завет  за участие в 

насроченото  извънредно заседние на Общото събрание на Асоциацията по ВиК. 
2. При невъзможност  да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да 

упълномощи с изрично пълномощно арх. Денис Юнал Татар – заместник-кмет на Община 
Завет за представител на Община Завет в Общото събрание на Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград.  

3.   Съгласува  позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 
3.1. По т. 1 от дневния  ред  - Приемане  на бюджет на Асоциация по В и К за 

2019 година, на основание  чл.198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите,  представителят на 
Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, 
обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да гласува «ЗА»  следното  
решение:  На основание чл.198в, ал.4, т. 9  от Закона за водите,  членовете  на Общото 
събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  
„Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат  бюджет на Асоциация по ВиК за 
2019 г. 
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3.2. По т. 2 от дневния  ред  - Приемане на годишен финансов отчет на 
Асоциация по ВиК за 2018 година, на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за 
счетоводството, във връзка с чл. 28, ал. 4 от Правилника за организацията и 
дейността на  асоциациите по водоснабдяване и канализация,   представителят на 
Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, 
обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да гласува «ЗА»  следното  
решение:  На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите и чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона 
за счетоводството, във вр. с чл. 28, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността 
на  асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на  Общото събрание на 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване- Дунав” 
ЕООД гр. Разград, приемат  годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК за 2018 г. и 
взимат решение за публикуване  на същия на интернет страницата на Областна 
администрация Разград, раздел Асоциации ВиК. 

 
3.3. По точка 3 от дневния ред - Други: Представителят на Община Завет  в Общото 

събрание на Асоциацията да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в защита 
интересите на гражданите на Община Завет. 

 
            4. Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им.  
            Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му, 
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.  

 
 

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

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

Протокол  №  42  от  18.06.2019  година 
 

 ПО  ПЕТА  ТОЧКА 
           Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели от община Завет 
при Районен съд-Кубрат, определяне на правила за нейното провеждане и създаване на  
комисия за изготвяне на предложение за съдебни  заседатели 
                                                                                         Докл.: E.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  № 460 
 

         С писмо Изх.№ 711 от 10.04.2019 г., Административният ръководител и Председател 
на Окръжен съд – Разград ни  уведомява, че  на основание чл. 68, 68а и 68в  от Закона за 
съдебната власт, Общинският съвет следва да предложи за предстоящия мандат   5 
(петима) съдебни заседатели от община Завет при Районен съд - Кубрат. 
        Съдебните заседатели са граждани, които се определят от съответния общински съвет 
и носят обществения мандат на този орган на местно самоуправление. Заемането на 
длъжност "съдебен заседател" не е професия, а е изява на граждански и обществен дълг. 
Съдебните заседатели са лица с различен социален статут и различни професии. 
Избраните съдебни заседатели имат мандат. Встъпването в длъжност на съдебен заседател 
става след полагане на клетва.  
       Условията  на които следва да отговарят  кандидатите за съдебни заседатели съгласно 
чл.67  от  Закона за съдебната власт са: 

Чл. 67. (1) За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български 
гражданин, който:  

1. е на възраст от 21 до 68 години;  
2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, 

за който кандидатства;  
3. има завършено най-малко средно образование;  
4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;  
5. не страда от психически заболявания.  
Чл. 67.  (3)  Съдебен заседател не може да бъде лице, което:  
1. е съдебен заседател в друг съд;  
2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;  
3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с 

политически цели;  
4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните 

работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в 
съдебния район, за който е избран. 
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Съгласно Чл. 68. (1) от ЗСВ  В срок 5 месеца преди изтичането на мандата на 
съдебните заседатели общинските съвети, които се намират в съдебния район на 
съответния съд, обявяват в един местен ежедневник, в електронните медии, на 
интернет страниците на съответните общини и общински съвети, а при липса на 
такива - по друг подходящ начин, откриването на процедурата за определяне на съдебни 
заседатели и правилата за нейното провеждане. В същия срок общинските съвети 
избират комисии, които извършват проверка на документите на кандидатите за 
съдебни заседатели, и изготвят доклад.  

С цел  по-доброто  прецизиране на кандидатурите за съдебни заседатели и във връзка 
с чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт  (ЗСВ),  следва  да  се открие процедура за 
определяне на съдебни заседатели от община Завет за Районен съд  гр. Кубрат,  да се 
изготвят правила за нейното провеждане и да  се избере   комисия, която да извърши 
проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели  и изготви доклад. 
       Предвид  изложеното и  на основание чл.21, ал.1, т.1, т.23 и ал. 2  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната 
власт,  Общинският   съвет  гр. Завет   

 

                                                         РЕШИ:    
 

1. Общинският съвет гр.  Завет  на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната 
власт, открива процедура за определяне на  съдебни заседатели от община Завет  за 
предстоящия мандат  на Районен съд  гр. Кубрат. 

2. Кандидатите за съдебни заседатели  следва да отговарят на следните 
изисквания: 

    2.1. Да са дееспособни български граждани;  
    2.2. Да са на възраст от 21 до 68 години;  
    2.3. Да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на 

съда, за който кандидатстват;  
    2.4. Да имат завършено най-малко средно образование;  
    2.5.Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;  
    2.6. Да не страдат от психически заболявания; 

            2.7. Да не са съдебни заседатели в друг съд;  
            2.8. Да не са общински съветници от съдебния район, за който са избрани; 
            2.9. Да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или 
организация с политически цели; 
            2.10. Да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на  
вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи 
се в съдебния район, за който са избрани. 

    2.11. Да не са били съдебни заседатели за повече от два последователни мандата 
при Районен съд  гр. Кубрат. 
         3. Определя и утвърждава документи, които следва да подадат кандидатите за 
съдебни заседатели  до Общинския съвет Завет: 

    3.1.  Заявление по образец (Приложение№1) 
     3.2.  Подробна автобиография, подписана от кандидата;  
     3.3.  Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;  
     3.4.  Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;  
     3.5.  Данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обърне за 

препоръки;  
     3.6.   Мотивационно писмо;  
     3.7.   Писмено съгласие  (Приложение№2) 



 

 
 

27

     3.8.   Декларация  по чл.4, ал.1, т. 6 от Закона за защита на личните данни 
(Приложение№3); 

     3.9.  Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ 
(Приложение№4);  

    3.10.  Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 
16 юли 1973 г.  

 (Образците на документите по т. 3.1, 3.7, 3.8 и 3.9 се предоставят  в 
деловодството на Общинския съвет – Завет.) 

Обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 от Закона за съдебната власт – за това, че 
кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, 
се установяват служебно от комисията и не е необходимо кандидатите да представят 
свидетелство за съдимост. 

4. Необходимите документи по т. 3 за участие в открита процедура за определяне на 
съдебни заседатели  от община Завет за Районен съд  гр. Кубрат, сложени в запечатан 
плик се подават в срок  от 1 юли 2019 година  до 17.00 часа на 19 юли 2019 година в 
деловодството на Общинския съвет гр. Завет, ул. „Лудогорие” № 19, ет. 2, кабинет №214, 
като се завеждат  с входящ номер по реда на тяхното постъпване. 
         5.  На 23 юли 2019 г. в 14.00 часа, кабинет №214  в сградата на Общинска 
администрация Завет, Комисията  за  изготвяне на предложение за съдебни  заседатели да  
проведе заседание  за преценка по документи на допустимостта на кандидатите за съдебни 
заседатели и да изготви списък на допуснатите до участие кандидати. 
         6. На 24 юли 2019 г., най-късно до края на работния ден,  Комисията  за изготвяне на 
предложение за съдебни  заседатели, публикува на интернет страницата на община Завет, 
списъка на допуснатите до участие кандидати,  заедно с техните автобиографии, 
мотивационни писма и препоръки, както и документа за извършена проверка по реда на 
Закона за достъп и разкриване на документите за обявяване на принадлежност на 
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската 
народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 година. 
        7.  От 25 юли 2019 година започва да тече 14-дневният срок, регламентиран в 
разпоредбата на чл. 68, ал. 5 от Закона за съдебната власт. 
        8.   Общинският съвет  оправомощава комисията за изготвяне на предложение за 
съдебни  заседатели да проведе изслушване на кандидатите в публично заседание, след 
като изтече 14 –дневният срок, посочен в предходната точка.  Изслушването да бъде 
извършено в 14.00 часа на 14-ти август 2019 година, кабинет №214  в сградата на 
Общинска администрация Завет, като за него следва да бъдат уведомени всички 
кандидати. Общинските съветници, които желаят да зададат въпроси на кандидатите за 
съдебни заседатели, могат да присъстват на заседанието на комисията и да зададат своите 
въпроси. 
       9. Не по-късно от три работни дни преди изслушването (9 август 2019 г),  юридически 
лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат 
да представят на Общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които 
да му бъдат поставяни.  
           Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.  
      10. След приключване на изслушването на кандидатите,  Комисията за изготвяне на 
предложение за съдебни заседатели, съставя доклад за протичането му, който се 
предоставя на Общинския съвет в 7-дневен срок преди гласуването на кандидатите и се 
публикува на интернет страницата на община Завет, заедно с протокола от изслушването. 
В доклада следва изрично да бъдат посочени кандидатите, които имат квалификация в 
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областта на педагогиката, психологията и социалните дейности, с оглед спазване на 
изискванията на чл. 68 ал. 5 от Закона за съдебната власт. 
      11.  Общинският съвет в публично заседание с мнозинство, повече от половината от 
присъстващите членове, определя кандидатите за съдебни заседатели, които ще предложи  
за избиране от Общото събрание на Окръжен съд - Разград.  

 
      12. Правила за избор на съдебни заседатели: 
         12.1. Изборът на съдебни заседатели се извършва от Общинския съвет чрез явно 
гласуване; 
         12.2. Кандидатите следва да бъдат подредени в доклада по реда на постъпване на 
техните заявления в деловодството на Общински съвет Завет; 
         12.3. За избрани се считат кандидатите, получили гласовете на повече от половината 
от присъстващите общински съветници. 
 
        13. На основание чл. 68, ал. 1, изречение първо  от Закона за съдебната власт възлага 
на председателя на Общинския съвет  гр. Завет  да обяви  в един местен ежедневник и  на 
интернет страницата  на Община Завет  откриването на процедурата за определяне на 
съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане. 
 

14. На основание чл. 68, ал. 1, изречение второ от Закона за съдебната власт, 
Общинският съвет гр. Завет избира комисия за изготвяне на предложение за съдебни  
заседатели, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни 
заседатели,  да  изготви доклад и да представи  на Общинския съвет – Завет кандидатите 
за съдебни заседатели от община Завет при Районен съд гр. Кубрат, които отговарят на 
изискванията на чл.67, ал. 1 от ЗСВ, в състав от пет члена в т.ч. председател,  както 
следва: 

Председател на комисията: Хюсеин  Хайри  Руфи – общински съветник 
 Членове : Младен Дянков Чакъров -  общински съветник 
                  Селиман  Илмаз  Вели- общински съветник 
                  Нихат Ахмед Расим  - общински съветник 
                  Сезгин Али Юмер  - общински съветник 
 15. Разходите за изготвянето на документите на  кандидати за съдебни заседатели, 

които ще бъдат предложени на Окръжен съд - Разград, са за сметка на бюджета на 
Община Завет. 
       16. 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  №  42  от  18.06.2019  година 
 
 

ПО  ШЕСТА  ТОЧКА 
         Актуализиране бюджета на  община Завет 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 поименно гласуване  
прие           

                                                             
РЕШЕНИЕ  № 461 

 
           С Решение № 415 по Протокол № 38/31.01.2019г. на Общински съвет - Завет са 
утвърдени формулите за финансиране на „делегирани бюджети“ в системата на 
образованието в община Завет за бюджетната 2019 г. 
     С Решение № 423 по Протокол № 38/31.01.2019г. на Общински съвет - Завет бе 
приет бюджета на община Завет за 2019г., както и списък на всички второстепенни 
разпоредители с бюджет и техните бюджети за 2019г. 
        Съгласно  II, т.2 от Решение № 415 по Протокол № 38/31.01.2019г. на Общински 
съвет – Завет, кмета на общината назначава комисия, която да анализира всяко 
тримесечие разходваните средства за храна в детските градини – местни дейности. Всяко 
тримесечие,  назначената комисия прави протокол за неизразходваните средства за храна, 
които се възстановяват по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет. 
  Със Заповед № УД-02-09-205/25.04.2019 г. на кмета на общината бе назначена 
комисия да анализира всяко тримесечие разходваните средства за храна на детските 
градини. 

След анализиране на разходваните средства за храна на детските градини към 
30.04.2019 г. е съставен протокол от членовете на комисията, в който ясно се вижда 
наличие на икономия (неизразходвани) разходи за хранителни продукти на детските 
градини. Предвид това се налага актуализация на бюджетите на второстепенните 
разпоредители с бюджет, т.е. детските градини в частта на местни дейности 311 „Детски 
градини“ и по-конкретно §§ 10-11 „Храна“. Средствата от икономията ще бъдат 
прехвърлени в общинска администрация, дейност 122 „Общинска администрация“ по §§ 
10-20 „Външни услуги“. Ще се актуализират вътрешните трансферни взаимоотношенията 
между бюджети. 
            Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с 
чл. 124, ал. 2  и  ал. 4 от Закона за публичните финанси и  чл.37, ал.2 и ал.5 от Наредба № 
10 за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за местните дейности за 
следващите три години за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на 
бюджета на община Завет,  Общинският  съвет гр. Завет     
  

                                                           РЕШИ:    
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1. Актуализира бюджета на община Завет за 2019 г., съгласно Приложение № 1; 
 

2. Актуализира бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет – детски 
градини, съгласно Приложение № 2 – Протокол към Заповед № УД-02-09-
205/25.04.2019 г.; 

 
3. Задължава  Кмета на община Завет да отрази промените по бюджета на общината, 

съответно по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет по функции, 
дейности и параграфи съгласно ЕБК (Единна бюджетна класификация). 

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

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
 
      Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

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

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  №  42  от  18.06.2019  година 

 
 

ПО  СЕДМА  ТОЧКА 
  Изменение  и допълнение на Годишната програма за  управление и разпореждане 

с имоти - общинската 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           

                                                             
РЕШЕНИЕ  № 462 

 
  Съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал.1 от Наредба № 2 на 

ОбС – гр. Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с Решения 
№ 403 по Протокол № 38 от 31.01.2019 г. Общинския съвет - гр. Завет прие Годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2019 г.  

 Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяваща гъвкавост при 
нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретни 
условия и влезли в сила промени в нормативната уредба, в това число при необходимост се 
извършва и актуализация на общинския бюджет. 
           От страна на гражданите има заявени интереси за закупуване и наемане на недвижими 
имоти собственост на община Завет, въпросните имоти не са включени в годишната програма, 
затова е необходимо неговото актуализиране. 

Предвид на това предлагам да се направят следните изменения и допълнения в 
годишната програма за 2019 г.: 

В буква „А. Имоти, които община Завет има намерение да предостави под наем” от 
Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне 
под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, 
за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, дарения“, се добавя 
т.10, както следва:  

 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

10. 
Имот № 060002, с площ 66,851 дка, НТП: друга селско стопанска територия, находяща се в 
землището на с. Прелез 

 
В буква „Б. Имоти, които община Завет има намерение да продаде” от Раздел ІІІ. 

„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, 
за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за 
учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, дарения“ се добавят 
11 нови точки от т.12 до т.22, както следва: 

 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

12. Празно дворно място с площ 1600 кв.м., находящ се в с. Прелез, ул. „Стара планина“ № 36 

    13. Празно дворно място с площ 1025 кв.м., находящ се в с. Прелез, ул. „Чавдарци“ № 1 
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    14. Празно дворно място с площ 765 кв.м., находящ се в с. Прелез, ул. „Васил Коларов“ № 21 

    15. Празно дворно място с площ 865 кв.м., находящ се в с. Прелез, ул. „Васил Коларов“ № 19 

    16. Празно дворно място с площ 1645 кв.м., находящ се в с. Прелез, ул. „Васил Коларов“ № 17 

    17. Празно дворно място с площ 2989 кв.м., находящ се в с. Прелез, ул. „Янтра“ № 1А-1Б 

    18. Празно дворно място с площ 1329 кв.м., находящ се в гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 18 

    19. Дворно място с площ 1125 кв.м., находящ се в гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 20 

    20. Недвижим имот с площ 2750 кв.м., находящ се в с. Брестовене, Кв.13, УПИ II – 162 „ПСД“ 

21. Недвижим имот с площ 2603 кв.м., находящ се в с. Брестовене, Кв.13, УПИ III – 161 „ПСД“ 

22. Недвижим имот с площ 1574 кв.м., находящ се в с. Брестовене, Кв.13, УПИ V – 1184 „ПСД“ 

 
 
На основание чл. 8 от Наредба № 2 на ОбС-Завет за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове - 
настоящото предложение за изменение и допълнение на Годишната програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2019 г., както и промените 
в нея са обявени на населението на Община Завет чрез публикуване на интернет страницата на 
Община Завет, Секция „Проекти на нормативни документи” на 10.04.2019 г., към настоящия 
момент предложения по нея не са направени.  
            
           Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 12 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и чл. 
6, ал. 1 от Наредба № 2 на ОбС – Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, Общинският  съвет гр. Завет   

                                                           РЕШИ:    
 

        1. Изменя и допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост при община Завет за 2019 г., както следва: 
        1.1. В буква „А. Имоти, които община Завет има намерение да предостави под наем” от 
Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне 
под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, 
за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, дарения“, се добавя 
т.10, както следва:  

 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

10. 
Имот № 060002, с площ 66,851 дка, НТП: друга селско стопанска територия, находяща се в 
землището на с. Прелез 

 
        1.2. В буква „Б. Имоти, които община Завет има намерение да продаде” от Раздел ІІІ. 
„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, 
за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за 
учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, дарения“ се добавят 
11 нови точки от т.12 до т.22, както следва: 

 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

12. Празно дворно място с площ 1600 кв.м., находящ се в с. Прелез, ул. „Стара планина“ № 36 

    13. Празно дворно място с площ 1025 кв.м., находящ се в с. Прелез, ул. „Чавдарци“ № 1 

    14. Празно дворно място с площ 765 кв.м., находящ се в с. Прелез, ул. „Васил Коларов“ № 21 

    15. Празно дворно място с площ 865 кв.м., находящ се в с. Прелез, ул. „Васил Коларов“ № 19 

    16. Празно дворно място с площ 1645 кв.м., находящ се в с. Прелез, ул. „Васил Коларов“ № 17 

    17. Празно дворно място с площ 2989 кв.м., находящ се в с. Прелез, ул. „Янтра“ № 1А-1Б 

    18. Празно дворно място с площ 1329 кв.м., находящ се в гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 18 

    19. Дворно място с площ 1125 кв.м., находящ се в гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 20 

    20. Недвижим имот с площ 2750 кв.м., находящ се в с. Брестовене, Кв.13, УПИ II – 162 „ПСД“ 
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    21. Недвижим имот с площ 2603 кв.м., находящ се в с. Брестовене, Кв.13, УПИ III – 161 „ПСД“ 

    22. Недвижим имот с площ 1574 кв.м., находящ се в с. Брестовене, Кв.13, УПИ V – 1184 „ПСД“ 

 
       2. Изменението и допълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2019 година да се публикува на интернет страницата на 
община Завет след влизане в сила на настоящото решение. 

    3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и Областния 
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
    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  №  42  от  18.06.2019  година 
 

ПО  ОСМА  ТОЧКА 
 Разпореждане с  недвижими имоти, собственост на Община Завет в с. Прелез. 
                                                                                 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  № 463 
 

 С Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 
г., приета от Общински съвет Завет са определени общинските имоти, които ще се 
продават през 2019 г.  

 С продажбата на тези имоти ще се реализират постъпления в бюджета и ще се изпълни 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 
2019 год. 

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

 За тези имоти има съставени АЧОС, вписани в Служба по вписванията, изготвени 
данъчни оценки по чл. 264 от ДОПК и пазарни цени както следва: 
     1. Празно дворно място с площ 1600 кв.м., находящ се в с. Прелез кв. 63 УПИ V – 411, 
съгласно действащия ПУП на с. Прелез, одобрен със заповед № 109/03.08.1992 год. на 
кмета на община Завет, ул. „Стара планина“ № 36. За имота има съставен АЧОС № 
700/09.06.2003 г.  

Данъчна оценка на имота: 3 033,60 лв. 
Пазарна оценка на имота:  4 000,00 лв. 
2. Празно дворно място с площ 865 кв.м., находящ се в с. Прелез кв. 63 УПИ Х – общ., 

съгласно действащия ПУП на с. Прелез, одобрен със заповед № 109/03.08.1992 год. на 
кмета на община Завет, ул. „Васил Коларов“ № 19. За имота има съставен АЧОС № 
703/09.06.2003 г. 

Данъчна оценка на имота: 1 640,00 лв. 
Пазарна оценка на имота:  2 162,50 лв. 
3. Празно дворно място с площ 765 кв.м., находящ се в с. Прелез кв. 63 УПИ IХ – общ., 

съгласно действащия ПУП на с. Прелез, одобрен със заповед № 109/03.08.1992 год. на 
кмета на община Завет, ул. „Васил Коларов“ № 21. За имота има съставен АЧОС № 
702/09.06.2003 г.  
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Данъчна оценка на имота: 1 450,40 лв. 
Пазарна оценка на имота:  1 912,50  лв. 
 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост във връзка с чл. 37, ал. 1 и ал. 4, чл. 38, 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. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на имотите в с. 

Прелез  – частна общинска собственост, както следва: 
    1.1. Празно дворно място с площ 1600 кв.м., находящ се в с. Прелез кв. 63 УПИ V – 411, 
съгласно действащия ПУП на с. Прелез, одобрен със заповед № 109/03.08.1992 год. на 
кмета на община Завет, ул. „Стара планина“ № 36. За имота има съставен АЧОС № 
700/09.06.2003 г.  

Данъчна оценка на имота: 3 033,60 лв. 
Пазарна оценка на имота:  4 000,00 лв. 

    Определя начална тръжна цена: 4 000,00 лв.  
1.2. Празно дворно място с площ 865 кв.м., находящ се в с. Прелез кв. 63 УПИ Х – 

общ., съгласно действащия ПУП на с. Прелез, одобрен със заповед № 109/03.08.1992 год. 
на кмета на община Завет, ул. „Васил Коларов“ № 19. За имота има съставен АЧОС № 
703/09.06.2003 г. 

Данъчна оценка на имота: 1 640,00 лв. 
Пазарна оценка на имота:  2 162,50 лв.  
Определя начална тръжна цена: 2 162,50 лв.  
1.3. Празно дворно място с площ 765 кв.м., находящ се в с. Прелез кв. 63 УПИ IХ – 

общ., съгласно действащия ПУП на с. Прелез, одобрен със заповед № 109/03.08.1992 год. 
на кмета на община Завет, ул. „Васил Коларов“ № 21. За имота има съставен АЧОС № 
702/09.06.2003 г.  

Данъчна оценка на имота: 1 450,40 лв. 
Пазарна оценка на имота:  1 912,50  лв. 
Определя начална тръжна цена: 1 912,50 лв.  
2. Приема изготвените пазарни оценки на оценител на недвижимите имоти по т. 1. 
3. Определя стъпка за наддаване за имотите, описани в т.1 – 5 % от началната тръжна 

цена. 
4. Определя депозит за участие в публичния търг за имотите, описани в т.1– 50 % от 

началната тръжна цена. 
5. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 

продажба на горепосочените имоти по законоустановения ред.   
6. Не се допускат до участие в търга лица, които по отношение на общината са 

неизправни длъжници – имат неизплатени наеми, неиздължени данъци и такси. 
7. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил…………………Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                            ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                                Р Е Ш Е Н И E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  42  от  18.06.2019  година 
 
 

ПО  ДЕВЕТА  ТОЧКА 
 Разпореждане с  недвижим имот, собственост на Община Завет в 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                                                                

РЕШЕНИЕ  № 464 
 

  С Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 
г., приета от Общински съвет Завет са определени общинските имоти, които ще се 
продават през 2019 г.  

  С продажбата на тези имоти ще се реализират постъпления в бюджета и ще се 
изпълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2019 год. 

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

  От страна на физическо лице е заявен интерес за закупуване на недвижим имот 
находящ се в гр. Завет, с адрес ул. „Лудогорие“ № 18 с площ 1329 кв.м. За имота има 
съставен АЧОС, вписани в Служба по вписванията, изготвена е данъчна оценка по чл. 264 
от ДОПК и пазарна цена както следва: 
       1. Празно дворно място с площ 1329 кв.м., находящ се в гр. Завет кв. 85 УПИ Х – 
общ., съгласно действащия ПУП на гр. Завет, одобрен със заповед № 349/23.04.1985 год. 
на кмета на община Завет, ул. „Лудогорие“ № 18. За имота има съставен АПЧОС № 
1030/29.05.2019 г.  

 Данъчна оценка на имота: 4 966,10 лв. 
 Пазарна оценка на имота:  5 714,70 лв. 
 

      Предвид гореизложеното  и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост във връзка с чл. 37, ал. 1 и ал. 4, чл. 38, 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:    
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1. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на имот в гр. Завет  – 

частна общинска собственост, както следва: 
    1.1. Празно дворно място с площ 1329 кв.м., находящ се в гр. Завет кв. 85 УПИ Х – 
общ., съгласно действащия ПУП на гр. Завет, одобрен със заповед № 349/23.04.1985 год. 
на кмета на община Завет, ул. „Лудогорие“ № 18. За имота има съставен АПЧОС № 
1030/29.05.2019 г.  

Данъчна оценка на имота: 4 966,10 лв. 
Пазарна оценка на имота:  5 714,70 лв. 

    Определя начална тръжна цена: 5 714,70 лв.  
2. Приема изготвената пазарна оценка на оценител на недвижими имоти по т. 1. 
3. Определя стъпка за наддаване за имота, описан в т.1 – 5 % от началната тръжна цена. 
4. Определя депозит за участие в публичния търг за имота, описан в т.1 – 50 % от 

началната тръжна цена. 
5. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 

продажба на горепосочения имот по законоустановения ред.   
6. Не се допускат до участие в търга лица, които по отношение на общината са 

неизправни длъжници – имат неизплатени наеми, неиздължени данъци и такси. 
7. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 
 
 
 

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

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  42  от  18.06.2019  година 
 
 

ПО  ДЕСЕТА  ТОЧКА 
        Отдаване под наем на имот с № 060002 в землището на с. Прелез 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 проведеното   поименно гласуване  
прие           

                                                             
РЕШЕНИЕ  № 465 

 
Отдаването под наем на свободни имоти от общинския поземлен фонд с площ над 10 

дка се извършва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е 
предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс. Към настоящия 
момент  на територията на община Завет има свободни имоти от общинския поземлен фонд.  

В деловодството на Община Завет е постъпило искане с Вх. № 94Ю-179-1/20.03.2019 г. 
от Юсуф Касим жител на с. Прелез за наемане за срок от 10 г. на имот публична общинска 
собственост с № 060002 с площ 66,851 дка, с НТП: Друга селскостопанска територия, 
находящ се в землището на с. Прелез. Заявителят желае да ползва имота за паша на животните 
си. 

Редът за отдаване на имоти публична общинска собственост е описан в чл.14, ал.7 и 
ал.8 от Закона за общинска собственост, което гласи: 

- Чл.14, ал.7 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. 

- Чл.14, ал.8 Наемните цени се определят от общинския съвет. 
Имота е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост в Община Завет за 2019 г.  
            За същия е възложена и изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител, като имота 
е оценен на 9,88 лв. наем на дка или 660,49 лв. годишна наемна цена. 

             Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост, във връзка с  чл. 32, ал. 1 и ал. 3 
от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, Общинският съвет          

                                                           РЕШИ:    
 
1. Дава съгласие да се открие процедура за провеждане на търг с явно наддаване за 

отдаване под наем за срок от 10 години, на имот с № 060002 с площ 66,851 дка, с НТП: Друга 
селскостопанска територия, находящ се в местност „Орта борун“ в землището на с. Прелез. За 
имота има съставен АПОС № 285/12.12.2017 г. 
           2. Определя годишна начална тръжна цена за имота по т. 1, в размер на 660,49 лв. 

                    3. Определя стъпка за наддаване за имота – 5 % от началната тръжна цена. 
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           4. Определя депозит за участие в публичния търг за имота – 50 % от началната тръжна 

цена. 

           5. Възлага на кмета на общината да организира процедурата за провеждане на публичен 
търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на имота описан в т.1 на 
настоящето решение.  
           6. Имотът да се ползва само за паша на селско стопански животни. 
           7. 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  №  42  от  18.06.2019  година 
 

ПО  ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
       Промяна на вида на собствеността на имоти от частна общинска собственост  
в публична 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           

                                                             
РЕШЕНИЕ  № 466 

 
       Със свое Решение  Общински съвет – гр. Завет дава съгласие да се промени начина на 
трайно ползване (НТП) от нива на пасище, мера на 7 броя имоти частна общинска 
собственост, както следва: 

1.  Имот с № 112152, с площ от 19,539 декара, трета категория, в местността „Къшла“ 
в землището на с. Брестовене. 

2.  Имот с № 112153, с площ от 26,674 декара, трета категория, в местността „Къшла“ 
в землището на с. Брестовене. 

3.  Имот с № 022002, с площ от 24,099 декара, трета категория, в местността „Край 
село“ в землището на с. Прелез. 

4.  Имот с № 022003, с площ от 14,262 декара, трета категория, в местността „Край 
село“ в землището на с. Прелез. 

5.  Имот с № 022004, с площ от 10,001 декара, трета категория, в местността „Край 
село“ в землището на с. Прелез. 

6.  Имот с № 022027, с площ от 7,200 декара, трета категория, в местността „Край 
село“ в землището на с. Прелез. 

7.  Имот с № 054001, с площ от 23,260 декара, трета категория, в местността „Край 
село“ в землището на с. Прелез. 
С констативен протокол № 1 от 05.04.2018 г. Общинска служба по земеделие гр. Завет 
дава положително становище за промяна на НТП на горепосочените имоти, и те са 
установени като пасища.  
       Видно от гореизложеното имоти частна общинска собственост са загубили 
предназначението си на ниви, поради което е необходима промяна и вида на 
собствеността на новообразуваните имоти от частна в публична общинска собственост. 
      Съгласно чл.6, ал.2, за публична общинска собственост се обявяват имотите и вещите 
– частна общинска собственост, които са придобили предназначението чл.3, ал.2. Като 
Решенията на общинския съвет по ал.2 се приемат с повече от половината от общия брой 
на съветниците. 
 
        Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.6, ал.2 и ал.3 от 
Закона за общинската собственост, Общинският съвет   
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                                                           РЕШИ:    
 

1. Общински съвет гр. Завет обявява за публична общинска собственост следните 
поземлени имоти: 

1.1. Поземлен имот с № 112152, с площ от 19,539 декара, трета категория, в местността 
„Къшла“ в землището на с. Брестовене. 

1.2. Поземлен имот с № 112153, с площ от 26,674 декара, трета категория, в местността 
„Къшла“ в землището на с. Брестовене. 

1.3. Поземлен имот с № 022002, с площ от 24,099 декара, трета категория, в местността 
„Край село“ в землището на с. Прелез.  

1.4. Поземлен имот с № 022003, с площ от 14,262 декара, трета категория, в местността 
„Край село“ в землището на с. Прелез. 

1.5. Поземлен имот с № 022004, с площ от 10,001 декара, трета категория, в местността 
„Край село“ в землището на с. Прелез. 

1.6. Поземлен имот с № 022027, с площ от 7,200 декара, трета категория, в местността 
„Край село“ в землището на с. Прелез. 

1.7. Поземлен имот с № 054001, с площ от 23,260 декара, трета категория, в местността 
„Край село“ в землището на с. Прелез. 

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

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

 
 

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

                                                                Р Е Ш Е Н И E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  42  от  18.06.2019  година 
 

 ПО  ДВАНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
        Предоставяне безвъзмездно право на управление върху част от общински 
недвижим имот – публична 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           

                                                             
РЕШЕНИЕ  № 467 

 
         Община Завет е собственик на имот – публична общинска собственост, 
представляващ двуетажна масивна сграда с разгърната застроена площ 441,2 кв. м, 
находяща се в кв.68, УПИ - ХVІ,  съгласно ПУП на стопански двор град Завет, одобрен 
със заповед № 73/02.07.1996 год. на Кмета на Община Завет, с административен адрес гр. 
Завет, ул.“Освобождение“ № 2, съгласно АПОС № 91/10.02.2014 год. 
          В изпълнение на възложените със закона на МВР задачи, Участък  „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ гр.Завет, ползва първия етаж от недвижим имот – 
публична общинска собственост, представляващ  двуетажна масивна сграда с разгърната 
застроена площ 441,2 кв.м, находяща се в гр.Завет, ул.“Освобождение“ №2, кв.68, УПИ – 
ХVІ по ПУП на стопански двор град Завет. 
           За горепосоченият имот с Решение от 2014 г. на Общински съвет - Завет е 
предоставено безвъзмездно право на ползване от УПБЗН – Завет за срок от 5 г., който 
срок изтича тази година. 
           С писмо вх. № УД-02-17-174/16.05.2019 год. от Министъра на вътрешните работи, 
ни уведомяват, че към момента не е отпаднала необходимостта за ползване на имота и е 
необходимо сключване на нов договор за ползване на същия. С оглед изготвянето му е 
необходимо ново Решение на Общински съвет – Завет. 

             
           Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8, чл.22, ал.1 от 

ЗМСМА, чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост във връзка  с чл.11, ал.2 
от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Общински съвет – Завет, Общинският съвет  

 
                                                           РЕШИ:    

 
1. Да се предостави безвъзмездно за управление за срок от 10 години на 

Министерството на вътрешните работи  за нуждите на Главна дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ – Участък „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ град Завет част от имот публична общинска собственост, първи етаж от 
двуетажна масивна сграда с разгърната застроена плащ 441,2 кв. м, находяща се в УПИ – 
ХVІ в кв. 68 по ПУП на стопански двор на гр. Завет, одобрен със заповед № 73/02.07.1996 
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год. на Кмета на Община Завет, с административен адрес гр.Завет, ул.“Освобождение “ № 
2. 
             2. Възлага на Кмета на Община Завет да сключи договор с Министерството на 
вътрешните работи за предоставяне безвъзмездно за  управление на частта от имота 
описана в т.1, за срок от 10 (десет) години, за нуждите на Главна дирекция „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ – Участък „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ град Завет. 

              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  №  42  от  18.06.2019  година 
 
           

 ПО  ТРИНАДЕСЕТА   ТОЧКА 
        Отмяна на Наредба № 15 на Общинския съвет гр. Завет за условията и реда за 
установяване жилищните нужди на  граждани, настаняване под наем и продажба 
на общински жилища. 
                                                                                   Докл.: E.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           

                                                             
РЕШЕНИЕ  № 468 

 
            Наредба № 15 на Общинския съвет гр. Завет за условията и реда за установяване 
жилищните нужди на  граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища  
e приета с Решение № 262  по Протокол № 33/29.06.2006 г. на ОбС – Завет.  
            Наредбата определя условията и реда за установяване на жилищни нужди, 
настанявянето под наем и продажбата на общински жилища, в съответствие със Закона за 
общинската собственост и другите разпоредби на действащото законодателство. Същата е 
приета на основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА  във връзка чл.45а, ал.1 и чл.47, ал.2 и ал.3 от 
ЗОС. 
            Община Завет не разполага с общински жилищни имоти,  въпреки това, съгласно 
нормативните изисквания, Общинският съвет е приел  наредба за условията и реда за 
установяване жилищните нужди на  граждани, настаняване под наем и продажба на 
общински жилища. 

  В  края на 2018 година, Окръжна прокуратура Разград внесе протест до 
Административен съд  Разград  срещу някои от разпоредбите на наредбата. 
Административен съд – Разград на  свое зседание  разгледа протеста и представените по 
него документи,  и се произнесе с Решение №12/12.02.2019г. Така направените промени са 
отразени  в съдържанието на Наредба № 15. 

  През месец април 2019 година, Окръжна прокуратура Разград  отправи 
предложение за промяна по Наредба № 15. След направен анализ на наредбата и предвид  
настъпили  промени в нормативната база,  уведомихме Окръжна прокуратура, че на  
слеващо заседание на Общинския съвет  ще се  внесе предложение за отмяна на 
действащата  Наредба №  15, след което ще се изработи и приеме нова такава. 

    Предвид гореизложеното   и на основание чл. 79  от АПК във връзка с чл. 13, ал. 1 от 
ЗНА и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
Общинският съвет гр. Завет  

 
                                                         РЕШИ: 

 
1. Отменя Наредба № 15 на Общинския съвет гр. Завет за условията и реда за 

установяване жилищните нужди на  граждани, настаняване под наем и продажба на 



 

 
 

45

общински жилища (приета с Решение № 262  по Протокол № 33/29.06.2006 г. на ОбС – 
Завет, изм. с Решение №12/12.02.2019г. на Административен съд - Разград) 

2. Възлага на кмета на община Завет да изработи проект на Наредба за условията и 
реда за установяване жилищните нужди на  граждани, настаняване под наем и продажба 
на общински жилища. 

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  №  42  от  18.06.2019  година 
 
           
           ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
          Провеждане на  Общо събрание на съдружниците на «ВиК» ООД гр. Исперих. 

                                                                              Докл.: E. Исмаил-Председател ОбС   

   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  № 469 

 
             В деловодството на Общинския съвет гр. Завет е постъпило  Писмо - покана с Вх. 
№ 03-822/10.06.2018 година от Управителя на „ВиК” ООД  гр. Исперих – инж. Айдън 
Мехмед, с което се свиква редовно заседание на Общото събрание на съдружниците на  
„ВиК” ООД  гр. Исперих на 25.06.2019 г. от 09.30 часа в административната сграда на 
дружеството, находяща се в гр. Исперих, ул. «Боровец» №1, при следния дневен ред: 
             1. Приемане на Доклад на Управителя на „ВиК” ООД  гр. Исперих през 2018 
година и приемане на  Годишен финансов отчет на дружеството за 2018 година. 
             2. Освобождаване от отговорност  на Управителя на „ВиК” ООД  гр. Исперих 
за 2018 година. 
             3. Гласуване за избор на одитор за проверка и заверка на годишния  счетоводен  
отчет за 2019 година на „ВиК” ООД  гр. Исперих. 
             4. Разни. 
 

Позицията и мандатът  на представителя на общината за заседанията на Общото  
събрание на  „ВиК” ООД  гр. Исперих се гласува по ред, определен от Общинския съвет. 
Доколкото такъв ред към момента не е установен, то следва Общинският съвет  Завет да 
определи  конкретна позиция  за всяко отделно решение  и да  възложи на представителя 
на общината  в Общото  събрание на  „ВиК” ООД  гр. Исперих,  да гласува по съответния 
начин. 

 Предвид  гореизложеното и на основание чл.138, ал. 1 във връзка с  чл. 139,  ал. 2 
от  Търговския закон и чл. 19, ал. 4  от Дружествения договор на  „ВиК - ООД” гр. 
Исперих, на основание чл.21, ал.1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за   местното  
самоуправление и местната администрация,  Общинският  съвет  гр. Завет  

 
РЕШИ: 

 
1.  Дава мандат на Ахтер Сюлейманов Велиев - Кмет на община  Завет  за участие в 

насроченото  Общо събрание на съдружниците на  „ВиК” ООД  гр. Исперих на 25.06.2018 
г. от 09.30 часа в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Исперих, 
ул. «Боровец» №1. 

2. При невъзможност  да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да 
упълномощи с изрично пълномощно арх. Денис Юнал Татар - заместник кмет на Община 
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Завет за представител на Община Завет в Общото събрание на съдружниците на  „ВиК” 
ООД  гр. Исперих.  

 
3.   Съгласува  позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 
 
3.1. По т. 1 от дневния  ред – Приемане на Доклад на Управителя на „ВиК” ООД  

гр. Исперих през 2018 година и приемане на  Годишен финансов отчет на 
дружеството за 2018 година, представителят на Община Завет в Общото събрание на 
„ВиК” ООД  гр. Исперих,  да гласува «ЗА»  следното  решение:  

Решение 1: Приема  Доклада на Управителя на „ВиК” ООД  гр. Исперих през 2018 
година и приема на  Годишния  финансов отчет на дружеството за 2018 година. 

 
3.2. По т. 2 от дневния ред -  Освобождаване от отговорност  на Управителя на 

„ВиК” ООД  гр. Исперих за 2018 година,  представителят на Община Завет в Общото 
събрание на „ВиК” ООД  гр. Исперих, да гласува «ЗА»  следното:   

Решение 2: Освобождава от отговорност  Управителя на „ВиК” ООД  гр. 
Исперих за 2018 година. 

 
3.3. По т. 3 от дневния ред - Гласуване за избор на одитор за проверка и заверка 

на годишния  счетоводен  отчет за 2019 година на „ВиК” ООД  гр. Исперих, 
представителят на Община Завет в Общото събрание на „ВиК” ООД  гр. Исперих, да 
гласува «ЗА»  следното: 

Решение 3: Определя „Одиторска и счетоводна компания” ООД с адрес гр. Велико 
Търново,  бул. „България” №21, вх. Б, ет. 1, с ключов одитор Павлинка Генова Йоркишева  
за заверка на ГФО за 2019 година. 

 
3.4. По т. 4 от дневния  ред –  Други: Представителят на Община Завет  в Общото 

събрание на дружеството да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в защита 
интересите на гражданите на Община Завет. 

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

управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
            Настоящото  решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 
му пред  Административен съд    гр. Разград по реда на  АПК. 
 
 
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  №  42  от  18.06.2019  година 
 
           
         ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
         Предоставяне на временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер на 15 
000 (петнадесет хиляди лева) лв. на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат”. 

                                                                                    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  № 470 

 
          В деловодството на Община Завет  е постъпило искане с Вх. № УД-02-21-
38/30.05.2019 година от страна на изпълнителния директор на СНЦ „Местна инициативна 
група Завет-Кубрат“ относно предоставянето на временен безлихвен заем от бюджета на 
Община Завет в размер на 15 000,00 лв. (словом: петнадесет хиляди лева), поради 
забавено възстановяване на заявени разходи за 2018 г. и аванс за 2019 г. от страна на 
Разплащателна агенция „Държавен фонд - Земеделие“. 

  С Решение № 297 по Протокол № 26/26.01.2018 година, Общинският съвет гр. 
Завет  дава съгласие, Община Завет да предостави временен безлихвен заем от общинския 
бюджета в размер на 15  000 (петнадесет хиляди лева) лв. на СНЦ  „МИГ  Завет-Кубрат”.  
Сроковете за възстановяване на тези средствата  от СНЦ „МИГ  Завет-Кубрат”  обвързани 
със срока на съответното финансиране и може да превишава края на бюджетната година,  
но не по – късно от 20.12.2023 г. 
           Предвид регулярното  възстановяване на заявките за плащания от страна на 
„Държавен фонд - Земеделие“ през изминалата 2018 година, не  се наложи Община Завет 
да предостави  гласуваните средства на сдружението.  
           В края на  2018 година и от началото на 2019 година  има известно забавяне във 
възстановяване на заявени разходи и СНЦ  „МИГ  Завет-Кубрат”  изпитва затруднения 
при  изпълнение на  дейностите си.  Затова  е отправено искането за  предоставяне на  
 временен безлихвен заем от бюджета на Община Завет в размер на 15 000,00 лв.  
 

Предвид  гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл.104, 
ал.1, т.5 във връзка с чл. 104, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Общинският  съвет  
гр. Завет                                                              

                                                           РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие, Община Завет да предостави временен безлихвен заем от 
общинския бюджета в размер на 15  000 (петнадесет хиляди лева) лв. на СНЦ  „МИГ  
Завет-Кубрат”. 

2. Сроковете за възстановяване на средствата по т.1  от СНЦ „МИГ  Завет-Кубрат”,  
се обвързват със сроковете се обвързва със сроковете на ползването на съответното 
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финансиране със средства от Европейския съюз и от други международни програми и 
договори и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на 
бюджетната година. но не по – късно от 20.12.2023 г. 

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 им  

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  №  42  от  18.06.2019  година 
 
           
            ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
        Приемане на Декларация на Общинския съвет гр. Завет  за несъгласие  с 
бездействието на изпълнителната  власт в лицето на Агенция пътна 
инфраструктура по отношение на Републикански път ІІІ-4902 ( Просторно-Побит 
камък-Завет-Веселец) 

                                                               Докл.: E.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           

                                                             
РЕШЕНИЕ  № 471 

 
Републикански път ІІІ-4902 е част от републиканската пътна мрежа, който от много 

години е болна тема за всички жители от община Завет и близките на нея общини. Това е 
единственият път, който свързва община Завет с областния административен  център. 
Предвид съсредоточаване на всички важни  държавни, финансови и медицински 
институции в гр. Разград, на жителите  от община Завет се налага всеки ден да изминават  
пътя Завет-Разград, който от години е в отчаяно състояние.  
 

В ежедневните си срещи с населението на общината, в качеството си на общински  
съветници,  получаваме редица  оплаквания  за лошото поддържане на  този път. 
Нарушената пътна настилка, многобройните  дупки и образувани коловози са  сериозна 
предпоставка за възникване на многобройни пътнотранспортни произшествия  и  
нанесени щети на моторните превозни средства. Собствениците на моторни превозни 
средства от  община Завет  също плащат  винетни такси, както всички останали водачи   в 
България.  
            За този пътен участък, години  наред  се пишат писма и искания за ремонт до 
всички институции, в т. ч. бе отправено питане от народни представители до  Агенция 
пътна инфраструктура  за намерения за този път, но осъществени действия не последваха. 
            Като потърпевши от бездействието на  отговорните институции, ежедневно 
сблъскващи се с  трудностите по преодоляване на тази пътна отсечка,  мислим, че е 
наложително  в качеството си на  местен орган на законодателната власт на излезем с ясно 
становище и изразим своето  недоволство от състоянието на  горепосочения път.  
          Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и с 
оглед защитата на обществения интерес на жителите от община Завет,  Общинският  съвет 
град  Завет   

 
       РЕШИ:                                                              

  
            1. Приема Декларация – протест  относно състоянието на  Републикански път ІІІ-
4902, както следва: 
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                                                       ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Ние, общинските съветници   при Общинския съвет на гр. Завет, в качеството си на 
представители на гражданите на община Завет, заявяваме категоричното си   несъгласие и 
недоволство от състоянието на Републикански път ІІІ-4902,  като излагаме нашата 
позиция: 

 
Ежедневно  жители от всички населени места на община Завет полагат неистови  

усилия да достигат областния център гр. Разград по път, който застрашава  техния живот. 
България е една за всички и ние, като нейни граждани,  искаме  повече  сигурност  на пътя  
за нас и нашите  деца. 

 
С настоящата декларация Общинският съвет гр. Завет изразява категоричната 

позиция  на местната общност, че е  крайно наложително предприемането на  спешни 
действия от изпълнителната власт за  гарантиране гражданските  права на жителите от 
община Завет.  

 
 Настояваме за спешни адекватни  действия за ремонт на  Републикански път ІІІ-

4902. В случай, че  органите, от които зависи   привеждането  му  в годно състояние  за 
нормална експлоатация, не се съобразят  с нашата позиция и искане, заявяваме, че 
обществеността на община  Завет ще инициира граждански инициативи  за защита на 
конституционните си  права, в т.ч. и гражданско неподчинение. 

 
 
 

Настоящата декларация е приета на заседание на Общинския съвет гр. Завет 
на 18.06.2019 година. 
 

           2. Възлага на Кмета на Община  Завет да отправи  питане: „Кога ще започне 
ремонта на  Републикански път ІІІ-4902?” до Областния управител на област Разград, 
Министерство  на регионалното развитие и благоустройството, Агенция пътна 
инфраструктура. 

               3. Възлага на Кмета на Община  Завет да публикува  декларацията по т. 1 на 
официалната интернет страницата на общината,  в регионална и/или национална медия. 

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

 
 
 

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  №  42  от  18.06.2019  година 
 
           
          ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 
         Изменение и допълнение на Решение № 344 по Протокол № 30 от 23.05.2018 год. 

                                                                             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           

                                                             
РЕШЕНИЕ  № 472 

 
В изпълнение на Решение № 344, прието по Протокол № 30 от 23.05.2018 г. на 

Общинския съвет гр. Завет, Община Завет кандидатства с проектно предложение с 
наименование "Нови възможности и нови хоризонти за уязвимите граждани на община 
Завет“ по процедура  „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 
Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 1 по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) и по Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОП НОИР).  Проектът е на 
стойност 579 561,09 лв., от които  318 324,63лв. по ОП РЧР  и  261 236,46лв. по ОП НОИР.  

Проектното предложение е одобрено, във връзка с което  на 12.03.2019 година е 
подписан Административен Договор   № BG05M9ОP001-2.018 -0043-С01/12.03.2019 г.  по 
ОП РЧР и №BG05M9OP001-2.018-0043-2014BG05M2OP001-C01/12.03.2019 г. по ОП 
НОИР. 

Съгласно подписано споразумение  на 15.05.2018 година, проектът следва да се 
изпълнява в партньорство  с „Раломекс” АД гр.Завет, Сдружение „Асоциация Интегро” 
гр.Разград, Детска градина „ Слънчо“ гр.Завет и с подкрепата на асоциираните партньори 
Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане, Регионална здравна инспекция и 
Министерство на образованието и науката. 

Във връзка с непристъпване към изпълнение на задълженията си по 
горепосоченото споразумение от страна Партньор 2 „Сдружение Асоциация  Интегро“, 
с цел успешното реализиране на  дейностите по проекта, се налага  замяна на Партньор 
2 с друг партньор. 

            Във връзка със създалата се ситуация, е отправено запитване до Управляващия 
орган  на ОП РЧР и до Управляващия орган  на ОП НОИР, относно намерение за промяна 
на партньор по проекта. От Управляващият орган е дадено указание,  че при  смяна на 
партньора, следва да се депозира искане за изменение на Административния договор. 
            Предвид гореизложеното и на основание на чл. 17, ал. 1, т. 3,4,5 и 7, чл. 21, ал. 1, т. 
23, и във връзка с чл.59 и чл.60 от ЗМСМА, Общинският съвет Завет  
 

РЕШИ: 
 

1.Изменя и допълва Решение № 344 по Протокол № 30 от 23.05.2018 год., както 
следва: 
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1.1. В т. 2 Партньор 2 „Сдружение Асоциация Интегро“ да се замени с  партньор, 
определен с публична и прозрачна процедура за избор на партньор; 

1.2. Възлага на кмета на Община Завет да подпише  допълнително споразумението  
към споразумението за партньорство. 

2. Възлага на кмета на Община Завет да  предприеме  всички необходими действия 
във връзка с изменение на Административен Договор   № BG05M9ОP001-2.018 -0043-
С01/12.03.2019 г.  по ОП РЧР и №BG05M9OP001-2.018-0043-2014BG05M2OP001-
C01/12.03.2019 г. по ОП НОИР. 

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  №  42  от  18.06.2019  година 
 
           
          ПО  ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА 

Приемане на План за защита при бедствия 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           

                                                             
РЕШЕНИЕ  № 473 

 
На основание чл.9, ал.10 и чл.65б, т.1 и т.2 от Закона за защита при бедствия, 

Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия разработва, преразглежда и 
актуализира общинския план за защита при бедствия. Кметът на Общината организира 
разработването и внася за утвърждаване от Общински съвет, общинския план за защита 
при бедствия, предоставя данни  за изготвянето на областния план и утвърждава външни 
аварийни планове. 

Планът за защита при бедствия се състои от основен план, в който се дава 
географска характеристика на общината и се прави анализ на възможните бедствия, които 
могат да се получат и прогноза за последиците от тях.  

Планът за защита при бедствия съдържа: 
Въвеждане на плана. 
Профил на риска. 
Превенция. 
Готовност. 
Реагиране. 
Възстановяване и подпомагане. 
Мониторинг и оценка. 
Приложения. 
В зависимост от този анализ се разработват специализирани планове за всяко 

бедствие, като приложения  към основния план: 
1.План за защита при земетресение. 
2. План за защита при наводнение. 
3. План за защита при пожари. 
4. План за защита при промишлени аварии. 
5. План за защита при радиационна авария или трансгранично замърсяване от 

авария в аец на съседни и други страни. 
6. План за защита снегонавявания, обледявания  
 

     Със Заповед № УД-02-09-13  от 04.01.2019 г. на Кмета на общината е назначена 
комисия за разработване на Плана за защита при бедствия , съгласно горепосочените 
изисквания. 
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 Планът е утвърден от Председателя на Областен съвет за намаляване на риска при 
Област Разград и  Председателя на Общински съвет за намаляване на риска при Община 
Завет.  
            Предвид гореизложеното и на основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и  чл.65б, 
ал.1, т.2 от Закона за защита при бедствия, Общинският съвет гр. Завет  
 

                                                     РЕШИ: 
 

 1. Приема План за защита при бедствия на община Завет за 2019 година.. 
   2. 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 им  

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 
 
 

 


