
                         OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 37 / 28.11.2006  година 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

         1.1.Определяне размера на земеделските земи  от ОПФ за оземляване на безимотни и 

малоимотни граждани чрез отдаване под наем  за стопанската  2006/2007 година. 

                                                            Докл.:А.Топчу – Кмет на Община      

        

         След  кратката размяна на мисли Общинският съвет прие следното 

 

                                                  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е : 

         

         296. Съгласно Наредба № 2 на Общинския съвет  гр.Завет  за придобиване, управление  и 

разпореждане с общинско имущество  предстои оземляване на безимотни и малоимотни 

граждани със земеделски земи от общинския поземлен фонд чрез отдаване под наем  за 

стопанската 2006/2007 година. Във връзка с това и на основание чл.21, ал.1, т.8  и чл.22, ал.1 от 

ЗМСМА, чл.3, ал.2 от НОБМГ на МС, във връзка  с чл.126, ал.2 и чл.128, ал.1 от Наредба № 2  

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общинският съвет 

гр.Завет РЕШИ: 

              1.Определя размера на земите  по землища от Общинския  поземлен фонд, които  ще 

бъдат отдадени под наем на безимотни и малоимотни граждани  за стопанската 2006/2007, 

както следва: 

                1.1.Землище гр.Завет         - 1000 дка 

                1.2.Землище с.Острово     -   350  дка 

                1.3.Землище с.Брестовене -  250  дка 

                1.4.Землище с.Веселец      -  470  дка   

                1.5.Землище с.Прелез        -  337  дка 

                1.6.Землище с.Сушево      -   392  дка 

                1.7.Землище с.Ив.Шишманово – 92.192 дка 

                Всичко за общината – 2 891.192  дка 

            2.Определя наемна цена 6.00 / шест/ лева за декар площ на  отдаваните под наем 

земеделски  земи от ОПФ. 

            3.Задължава Кмета на Община гр.Завет за  изпълни разпоредбите на   Глава VІІІ  -   

“Управление и разпореждане  със  земи от общинския поземлен фонд”   на Наредба № 2 на 

Общинския съвет гр.Завет. 

            4.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община  гр.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 Окръжен съд гр.Разград по реда на ЗАП.       

           

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

                                               РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ: /п/   /Кр.Цвяткова/ 

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 



 

                         OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 37 / 28.11.2006  година 

 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

         1.3. Разпределение на получени държавен трансфер от преизпълнение на ДДФЛ. 

                                                                                                    Докл.: А.Топчу – Кмет на Община   

        

        

        След   проведеното обсъждане Общинският съвет прие следното 

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  : 

   

      297.В съответствие с разпоредбите на §31, ал.2 от ПЗР на ЗДБРБ за 2006 година  относно 

годишното компенсирано преизпълнение на преотстъпените държавни    данъци, 

Министерството  на финансите с писмо ФО-63/ 25.10.2006г.  извърши промяна на бюджетните 

взаимоотношение на Община Завет с Централния бюджет  за отчитане на   9/12 от годишното 

компенсирано преизпълнение на преотстъпения държавен данък ДДФЛ, като увеличава 

уточнения размер на държавния   трансфер за преотстъпените данъци по ЗОДФЛ / §31-19/ с 219  

508 лв. 

            Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.18 

от Закона за общинските бюджети и  във връзка с  ФО-63/25.10.2006г. на Министерство на 

финансите,  Общинският съвет гр.Завет  РЕШИ: 

           1. Изменя  разходната част на бюджета на Община гр.Завет за 2006 г., като разпределя 

получения трансфер от преизпълнение на ДДФЛ, както  следва: 

 

 

 
№ 

по 

ред 

Функция Група  Дейност  Параграф Било 

план 

Става 

план 

1 ІІ 

 Отбрана и 

сигурност 

2 – полиция, 

вътрешен 

ред и 

сигурност  

239 – други 

дейности по 

вътрешната 

сигурност  

10-15 материали 725 2 725 

    10-20 разходи за 

външни услуги 

1 041 2 041 

    10-16 вода, горива 

и енергия 

1 232 2 732 

  5 – 

гражданска 

защита  

282 –

отбранително 

модилизацион-

на подготовка 

10-15 материали 164 664 



    10-20 разходи за 

външни услуги 

3 128 4 628 

    10-98 др. 

некласифицирани 

в др.параграфи и 

подпараграфи 

363 863 

2 ІІІ 

Образован

ие 

 318 – 

предучилищна 

подготовка на 

6г. деца 

10-16 вода горива 

и енергия 

10 000     60 000 

   322 – 

общообразова 

телни училища 

10-13 постелен 

инвентар и 

облекло 

0 16 000 

    10-15 материали   8 818 48 818 

    10-16 вода горива 

и енергия 

74 036 126 444 

    10-20 разходи за 

външни услуги  

13 041 33 041 

    10-51 

командировки в 

страната  

1 491 11 491 

    52-00 

придобиване на 

ДМА 

0 16 500 

3 VІІ 

Култура 

3 - култура 738 - читалища 45-00 субсидии на 

орг. с нест. цел 

110 237 117 837 

 

    

           2.Задължава Кмета на Община гр.Завет да отрази корекциите по бюджета  по т.1 

съобразно  Единната бюджетна класификация за 2006г. 

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

управител на област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

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

Окръжен съд гр.Разград по реда на ЗАП. 

                    

 

          

 

           

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

                                               РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ: /п/   /Кр.Цвяткова/ 

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 37 / 28.11.2006  година 

 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

                   1.4.Актуализиране на поименния списък за капиталови разходи на Община 

Завет за 2006 година.                                           

                                                           Докл.:А.Топчу – Кмет на Община     

 

        След  така проведеното обсъждане Общинският съвет прие следното 

 

 

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  : 

   

      298. Предвид изтичането на финансовата 2006 година  и произтичащата от това 

необходимост от промяна в разработения разчет  за финансиране на капиталови разходи  през 

2006г., приет с Решение № 237 по Протокол № 29/ 27.02.2006г. и актуализиран с Решение № 

274 по Протокол № 34/27.07.2006г. и на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.22, ал.1 от ЗМСА и 

чл.13, ал.2 от Закона за държавния бюджет на РБ за  2006г., Общинският съвет гр.Завет  РЕШИ: 

                1.Приема промяна в поименния списък за капиталови разходи, предвидени в бюджета 

на Община гр.Завет за 2006 година, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ  

ЗА 2006 г. 

 
І. ЦЕЛЕВА  СУБСИДИЯ 

стойност /лв./ 
№ обект 

било става 

1 2 3 4 

 §5100 – О. Р.   

 Функция 06   

1. Изграждане на огради на гробищните паркове в общината 7 000 5 020 

2. Геодезическо заснемане на общински имоти 5 020 5 000 

3. Работен проект за реконструкция на улици в населените места 

на общината 

0 54 775 

4. План за безопасност и здраве за обект: Реконструкция на 

водопроводна мрежа гр.Завет 

0 360 

5. План за безопасност и здраве за обект: Реконструкция на 

водопроводна мрежа с.Брестовене 

0 360 

6. План за безопасност и здраве за обект: Реконструкция на 

водопроводна мрежа с.Сушево 

0 360 

7. План за безопасност и здраве за обект: Възстановяване на 

пресъхнал водоем с.Брестовене 

0 360 

 Функция 08   

1. Работен проект за канализация на гр.Завет 10 000 0 

2. Строителен надзор на обект: “Рехабилитация на път ІV – 

23 019 “Завет – Сушево” от км 0+000 до км 6+871” 

16 000 16 000 

3. Работен проект за реконструкция на улици в населените места 

на общината 

54 775 0 

4. Строителен надзор на обект: “Реконструкция на път IV-23 019  

“II-23 /Завет/ -  Сушево” от км 0+000 до км 1+760 и от км 

6+452 до км 8+890 

0 3 541 

 §5200 – ДМА   

 Функция 01   

1. Вноски по лизингов договор за “Шкода S” 12 205 12 205 

2. Закупуване на офис техника – компютри и принтери и офис 

оборудване 

0 5 819 

 Функция 06   

1. Строителен надзор на обект: Трафопост “Вит” 10 кV и кабел 

СрН към него в гр.Завет 

0 1 200 

 ОБЩО ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ 105 000 105 000 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2006 ГОД. ПРИ 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ 

стойност /лв./  

№ 

 

обект било става 

1 2 3 4 

 §5100 – О. Р.   

 Функция 06   

1. Работен проект за реконструкция на водопроводна мрежа 

гр.Завет 

4 785 0 

2. Работен проект за реконструкция на водопроводна мрежа 

с.Брестовене 

4 495 0 

3. Работен проект за реконструкция на водопроводна мрежа 

с.Сушево 

4 611 0 

4. Работен проект за възстановяване на пресъхнал водоем 

с.Брестовене 

3 631 0 

5. Строителен надзор за обект: Реконструкция на водопроводна 

мрежа гр.Завет 

2 900 0 

6. Строителен надзор за обект: Реконструкция на водопроводна 

мрежа с.Брестовене 

2 834 2 834 

7. Строителен надзор за обект: Реконструкция на водопроводна 

мрежа с.Сушево 

2 786 0 

8. Авторски надзор на обект: Реконструкция на водопроводна 

мрежа с.Брестовене 

850 0 

9. Авторски надзор на обект: Реконструкция на водопроводна 

мрежа с.Сушево 

608 0 

10. Реконструкция на централната градска част на гр.Завет и 

изграждане на търговски център 

0 15 000 

11. Реконструкция на Фронтофис на Общинска администрация 

Завет 

5 000 6 000 

 Функция 08   

 План за безопасност и здраве за обект: : “Рехабилитация на път 

ІV – 23 019 “Завет – Сушево” от км 0+000 до км 6+871”  

0 480 

 Авторски надзор на обект: “Рехабилитация на път ІV – 23 019 

“Завет – Сушево” от км 0+000 до км 6+871” 

0 500 

 §5200 – ДМА   

 Функция 01   

1. Закупуване на офис техника – компютри и принтери и офис 

оборудване 

0 2 686 

 ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ 27 500 27 500 

 

 

 

 



ІІ. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 

стойност /лв./ 
№ обект 

било става 

1 2  3 

 §5100 – О. Р.   

 Функция 03   

1. Основен ремонт на ОУ с.Брестовене 7 491 7 491 

2. Подмяна на дограма на първия етаж на ОУ с.Веселец 10 000 10 000 

 Функция 06   

1. Реконструкция на централната градска част на гр.Завет и 

изграждане на търговски център 

13 933 0 

2. Реконструкция на Фронтофис на Общинска администрация 

Завет 

5 000 0 

3. Закупуване на котел за парно отопление на СОУ гр.Завет 10 000 0 

4. План за безопасност и здраве за обект: Реконструкция на 

водопроводна мрежа гр.Завет 

360 0 

5. План за безопасност и здраве за обект: Реконструкция на 

водопроводна мрежа с.Брестовене 

360 0 

6. План за безопасност и здраве за обект: Реконструкция на 

водопроводна мрежа с.Сушево 

360 0 

7. План за безопасност и здраве за обект: Възстановяване на 

пресъхнал водоем с.Брестовене 

360 0 

8. Строителен надзор на обект: Трафопост “Вит” 10 кV и кабел 

СрН към него в гр.Завет 

1 200 0 

9. Авторски надзор на обект: Реконструкция на водопроводна 

мрежа гр.Завет 

875 0 

10. Авторски надзор на обект: Реконструкция на водопроводна 

мрежа с.Сушево 

192 0 

 Функция 08   

1. Строителен надзор на обект: “Реконструкция на път IV-23 019  

“II-23 /Завет/ -  Сушево” от км 0+000 до км 1+760 и от км 

6+452 до км 8+890 

3 541 0 

2. План за безопасност и здраве за обект: : “Рехабилитация на 

път ІV – 23 019 “Завет – Сушево” от км 0+000 до км 6+871”  

480 0 

3. Авторски надзор на обект: “Рехабилитация на път ІV – 23 019 

“Завет – Сушево” от км 0+000 до км 6+871” 

500 0 

4. Строителен надзор на обект: Здравна служба с.Веселец 600 0 

 §5200 – ДМА   

 Функция 01   

1. Закупуване на офис техника – компютри и принтери и офис 

оборудване 

10 000 0 

 §5300 – НМА   

 Функция 01   

1. Закупуване на програмни продукти 2 748 2 809 

 ОБЩО РАЗХОДИ 68 000 20 300 

 

 

 

            



           2.Задължава Кмета на Община гр.Завет да отрази промените  по бюджета на Община 

гр.Завет, наложени с приетия  по т.1 поименен списък за капиталови разходи през 2006 г. , 

съобразно  Единната бюджетна класификация за 2006г. 

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

управител на област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

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

Окръжен съд гр.Разград по реда на ЗАП. 

 

          

 

           

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

                                               РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ: /п/   /Кр.Цвяткова/ 

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 37 / 28.11.2006  година 

 

 

          

        ПО ВТОРА ТОЧКА     

        Разни. 

         

        С последвалото гласуване Общинският съвет прие следното 

 

                                                      Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

        299.Предвид направените  промени  в Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  обнародвани  в ДВ бр.69 от 25.08.2006г.  и   произтичащата от това 

необходимост   от  промяна  в Правилника за организацията на работа на Общинския съвет 

гр.Завет  и на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА,  Общинският съвет гр.Завет РЕШИ: 

              1.Създава временна комисия  в състав: 

                 1.1.Шенол Салим Али – общински съветник 

                 1.2.Севил  Кяшиф Неджиб – общински съветник 

                 1.3.Сезгин  Вели Исмаил – общински съветник 

                 1.4.Емил Калинов Стефанов – общински съветник 

                 1.5.Несин Али Хавенгели – общински съветник 

със задачата за изготви  Проект за Правилник за организацията на работа на Общинския съвет 

гр.Завет и взаимодействието му с общинската администрация. 

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

управител на област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

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

пред Окръжен съд гр.Разград по реда на ЗАП. 

 

 

 

           

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

                                               РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ: /п/   /Кр.Цвяткова/ 

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 


