ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

П Р О Т О К О Л
№ 18
Днес 26.01.2009 година от 16.00 часа в заседателната зала на Община гр.Завет на основание
чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация се проведе
заседание на Общинския съвет гр.Завет. На заседанието присъстват всички 17 общински съветници.
Освен общинските съветници в заседанието взеха участие: Зюлфие Алиосман Исмаил –
Зам.-кмет на Община, Ертан Сали Бахар – зам.-кмет на Община, Халиме Мехмедова Добруджан –
секретар на Община Завет, Динчер Османов Къров – кмет с. Брестовене, Бехчет Хадживели – кмет
с.Острово, Гюнер Юдаи – кмет с.Веселец, Ферад Сафет Али – кмет с.Иван Шишманово, Атике
Махмуд Ешреф – кмет с.Сушево, Зелиха Юмер Руфад – кмет с. Прелез, Сезгин Али Юмер –
директор на дирекция „ФУС” и гл.счетоводител, Виолетка Станкова Кулева – директор на
дирекция „УТОС”, Четин Емин – гл.експерт „Образование и култура”.
Председателят на Общинския съвет г-н Мехмед Хасан Халил откри заседанието на
Общинския съвет и предложи то да протече при следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.
ОТНОСНО:
1.1. Предоставяне на еднократни парични помощи
Докл.: М.Хасан – Председател ОбС
1.2. Отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване на Ебру
Ерол Исмаил от гр.Завет, ул.Вихрен” №30.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
1.3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за определяне размера
на местните данъци на територията на община Завет
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
1.4. Приемане на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местни такси, цени
на услуги и права на територията на община Завет.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
1.5.Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 7 за базисните /начални/ цени за
отдаване под наем на обекти –общинска собственост.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
1.6. Утвърждаване числеността на персонала в детските градини и обслужващите звена на
територията на Община Завет през учебната 2008/2009 година.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
1.7. Изграждане на доброволни формирования на Община гр.Завет
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
1.8. Създаване на Комисия за извършване на проверка относно установяването на конфликт
на интереси.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
1.9. Провеждане на конкурс за възлагане на превоз на
пътници по свободни линии от
общинската, областната и републиканската транспортни схеми.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
1.10. Кандидатстване с проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА
ОТПАДНИ ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ
ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖА НА ГР.ЗАВЕТ” по Оперативна програма „Околна среда 2007-

2013 г., Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни
води в населените места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градските
агломерационни ареали”, Процедура: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.” и Референтен номер: BG
161РО005/08/1.12/01/07.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
1.11. Кандидатстване с проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА,
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С.БРЕСТОВЕНЕ, ОБЩИНА ЗАВЕТ” по Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г., Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в населените места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж.,
попадащи в градските агломерационни ареали”, Процедура: „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.” и Референтен
номер: BG 161РО005/08/1.12/01/07.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
1.12. Одобряване на план – сметка за приходи и разходи от такса за битови отпадъци и
определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2009г.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
2.Разни.
С последвалото гласуване със 17/седемнадесет/ гласа „За” , „Против”–0/нула/, „Въздържали
се” –0 /нула/ Общинският съвет гр.Завет прие така направеното предложение за дневен ред на
настоящето заседание.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.
ОТНОСНО:
1.1. Предоставяне на еднократни парични помощи
Докл.: М.Хасан – Председател ОбС
Предвид това, че докладната записка бе разгледана на заседание на постоянните комисии,
изказвания по нея не се направиха.
Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ №129:
При Кмета на Общината и в канцеларията на Общинския съвет са постъпили молби с за
предоставяне на еднократна парична помощ, както следва:
1.Молба с Вх.№94 Д-57-1/05.01.2009г. от Диана Кулева Великова от гр.Завет,„Марица” №20
2.Молба с Вх.№98/09.01.2009г. от Серги Исаев Исайев от гр.Завет, ул.”Вихрен” № 9
3.Молба с Вх.№94.А-124-1/14.01.09г. от Ана Иванова Андреева от гр.Завет
4.Молба с Вх.№94.З-34-1/15.01.2009г. от Зюмбюл Хасан Ибрям от гр.Завет,ул.Калето №17
5.Молба с Вх.№94.Р-12-1/16.01.2009г. от Реджеб Меджидов Велиев от с.Ив.Шишманово
6.Молба с Вх.№94.А от 21.01.2009г. от Ахмед Адем Ахмед от с.Прелез
Случаите са следните:
Диана Кулева Великова от гр.Завет има финансови трудности за посрещане на нуждите си по
издръжката на децата в детската градина.
Серги Исаев Исайев от гр.Завет има здравословни проблеми.
Ана Иванова Андреева от гр.Завет има болно дете, но не разполага със средства за закупуване
на лекарства на детето.
Зюмбюл Хасан Ибрям - съругът и е в затвора и тя не разполога със средства за издръжка на
семейството.
Реджеб Меджидов Велиев от с.Ив.Шишманово и Ахмед Адем Ахмед от с.Прелез са със
сериозни заболявания и се нуждаят от средства за лечение и закупуване на медикаменти.

Молбите са разгледани на заседание на ПК „Здравеопазване и социални дейности” при
Общинския съвет гр.Завет. Комисията излиза със СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна
парична помощ на лицата.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Завет със 17/седемнадесет/ гласа „За” , „Против”–0/нула/, „Въздържали се” –0 /нула/:

РЕШИ:
1. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 50.00 /петдесет/ лева на
Диана Кулева Великова от гр.Завет , ул.„Марица” №20 за покриване таксата на децата в
детската градина.
2. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 100.00 /сто/ лева на Серги
Исаев Исайев от гр.Завет, ул.”Вихрен” № 9 за лечение.
3. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 50.00 /петдесет/ лева на Ана
Иванова Андреева от гр.Завет за закупуване на лекарства за детето и.
4. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 50.00 /петдесет/ лева на
Зюмбюл Хасан Ибрям от гр.Завет,ул.Калето №17 за осигуряване на храна на децата и.
5. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 50.00 /петдесет/ лева на
Реджеб Меджидов Велиев от с.Ив.Шишманово за лечение.
6. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 100.00 /сто/ лева на Ахмед
Адем Ахмед от с.Прелез за лечение.
Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 122 “Общинска
администрация”, параграф 4214 /обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет/ .
7. 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.
1.2. Отпускане на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социално осигуряване на Ебру
Ерол Исмаил от гр.Завет, ул.Вихрен” №30.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
Предвид това, че докладната записка бе разгледана на заседание на постоянните комисии,
изказвания по нея не се направиха.
Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ №130:
Съгласно чл.92 от Кодекса за социалното осигуряване /КСО/, Министерският съвет по
определени от него условия и ред в изключителни случаи може да отпусне пенсия на лица, по
отношение на които не са налице някои от изискванията на този кодекс. Това са така наречените
персонални пенсии. Възможности за получат този вид пенсия, съгласно чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за
пенсиите и осигурителния стаж/приета с ПМС №30 от 10.03.2000 година, имат деца без право на
наследствена пенсия от починал родител.
Ебру Ерол Исмаил и родена на 21.04.2001 година в гр.Кубрат от майка Гюлбияз Хасанова
Сюлейманова и баща Ерол Исмаил Ибрям. Семейството живее в с.Севар, община Кубрат при
родителите на Ерол Исмаил.
На 19.11.2007 година бащата, Ерол Исмаил умира от остър инфаркт на миокарда на 28 годишна
възраст. Майката, заедно с детето се премества при своите родители в гр.Завет, но същата е без
средства за препитание.
На 13.12.2007 година Гюлбияз Хасанова подава молба до НОИ – РУСО гр.Разград за отпускане
на наследствена пенсия на детето от починал родител.
Съгласно изискванията на чл.74, ал.1 от КСО, осигурените лица имат право на пенсия за
инвалидност поради общо заболяване, ако са загубили работоспособността си и имат осигурителен
стаж до датата на инвалидизирането /смъртта/ в размера на 3 години, ако са на възраст от 25-30
години.

Предвид това, че починалият Ерол Исмаил има само 2г. 09 м.08 дни трудов стаж и не отговаря
на условията на чл.74, ал.1 КСО, РУСО – Разград отказват отпускането на наследствена пенсия на
детето Ебру Ерол Исмал.
Майката и детето нямат други източници на доходи, освен детските надбавки в размер на 25.00
лева месечно и единствена възможност за детето остава отпускането на персонална пенсия по
чл.92 от КСО.
Предвид изложеното и на основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.7, ал.4, т.3
от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.92 от КСО, Общинският съвет гр.Завет със
17/седемнадесет/ гласа „За” , „Против”–0/нула/, „Въздържали се” –0 /нула/:
РЕШИ:
1. Да се внесе предложение в Министерския съвет на Република България за отпускане на
персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социалното осигуряване на Ебру Ерол Исмаил от гр.Завет ,
ул.”Вихрен” № 30, ЕГН 0144215036, дъщеря на Гюлбияз Хасанова Сюлейманова, ЕГН
8404285071.
2. Предлага на Министъра на труда и социалната политика да внесе предложение в
Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на лицето по т. 1 от
настоящето 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.
1.3. Приемане на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за определяне
размера на местните данъци на територията на община Завет
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
Предвид това, че докладната записка бе разгледана на заседание на постоянните комисии,
изказвания по нея не се направиха.
Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ №131:
Със свое Решение № 41 по Протокол № 05 от 28.02.2008г., Общинският съвет гр.Завет прие
Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Завет.
Наредбата регламентира конкретния размер на местните данъци, които постъпват в бюджета на
Община гр.Завет: данък върху недвижимите имоти, данък върху наследствата, данък върху
даренията, данък върху превозните средства и патентен данък.
Във връзка с настъпилите промени в социално-икономическите условия и измененията,
заложени в Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси/ ДВ бр.105 от
19.12.2008г./, който влиза в сила от 01.01.2009г., възникна необходимостта да се извършат корекции
в Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Завет.
Предвид изложеното и на основание чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.21,
ал.2 от ЗМСМА, § 17 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за местните данъци и такси /ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) във
връзка с чл.8 и чл.37, ал.3 от Закона за нормативните актове, Общинският съвет гр.Завет със
17/седемнадесет/ гласа „За” , „Против”–0/нула/, „Въздържали се” –0 /нула/:
РЕШИ:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за определяне размера на
местните данъци на територията на община Завет, съгласно Приложение № 1.

Приложение №1

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на Наредба № 17 за определяне
размера на местните данъци на територията на община Завет
(приета с решение № 41/Протокол № 05/2008г.)
§ 1. В наименованието на наредбата „Наредба № 17 за определяне размера на местните
данъци за 2008 г. на територията на община Завет” думите „за 2008 г.” се заличават.
§ 2. Чл. 4 се изменя така:
„Чл. 4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация гр.
Завет, ул. „Лудогорие” №19 безкасово по съответната сметка по Приложение №1.”
§ 3. В чл. 7, ал. 4 числото „1 680” се заменя с „2 520”.
§ 4. В чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 заличава се текста „БАНКА ДСК BG98STSA93008400066600 BIC:STSABGSF”.
2. В т. 3 заличава се текста „ОБЩИНА ЗАВЕТ УЛ. „ЛУДОГОРИЕ” 19”.
3. Създава се нова точка 4:
„т. 4. с приходни квитанции от определени със заповед на кмета на общината
събирачи.”
§ 5. В чл. 15 числото „2” се заменя с „1.9”.
§ 6. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „1” се заменя с „0,8”.
2. В т. 2 числото „8” се заменя с „6”.
§ 7. В чл. 32, ал. 3 думите „внесени в страната като нови” се заменят с „които не са
регистрирани за движение в страната”.
§ 8. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в буква „а” числото „1” се заменя с „0,6”.
б) в буква „б” числото „8” се заменя с „6”.
2. В ал. 2 числото „3” се заменя с „2,6”.
§ 9. В чл. 50 думите „съгласно Приложение № 1 от тази наредба” се заличават.
§ 10. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т. 3 и 31
от приложение № 2, дължат данък само за дейността по т. 3 от Приложение № 2.”
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
Преходна и заключителна разпоредба
§ 11. (1) За 2009 г. първата вноска за данък върху недвижимите имоти се внася в срок от 01
март до 30 април.
(2) На предплатилите за цялата година в срока по ал. 1 се прави отстъпка от 5 на сто.
§ 12. Наредбата влиза в сила от 01 януари 2009 г.

Приложение № 1 към чл. 4
ТБ "ИНВЕСТБАНК" АД - КЛОН РАЗГРАД ОФИС ЗАВЕТ
IBAN BG79 IORT 8116 8400 6001 00
BIC IORTBGSF
Окончателен годишен (патентен) данък
Данък върху недвижимите имоти
Данък върху наследствата
Данък върху превозните средства
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
Други данъци
Глоби, санкции и неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети

Код за
вид плащане
44 14 00
44 21 00
44 22 00
44 23 00
44 25 00
44 34 00
44 65 00

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 да бъде обявено чрез интернет- страницата на Община гр.Завет.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
1.4. Приемане на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местни
такси,
цени на услуги и права на територията на община Завет.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
Предвид това, че докладната записка бе разгледана на заседание на постоянните комисии,
изказвания по нея не се направиха.
Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ №132:
Със свое Решение № 146 по Протокол № 16 от 28.01.2005г. Общинският съвет гр.Завет прие
Наредба № 9 за определянето и администрирането на местни
такси, цени на услуги и права на
територията на община Завет. Тази наредба определя размера на местните такси и цени на услуги за
физически и юридически лица, приходите от които постъпват в бюджета на Община гр.Завет, както
и реда и срока за тяхното събиране.
Настъпилите промени в икономическите условия – рязкото покачване на цените на
хранителните продукти и енергоносителите, доведоха до увеличаване издръжката във всички звена.
Рязко се увеличиха пълните разохи на общината по предостовянате на определана услуга,
включващи всички разходи, прдвидени в чл.4, ал.1 от Наредба № 9. Голяма част от теническите
услуги са свързани с посещение на обектите на място, изготвянето на редица справки, извършване
на проверки и проучване на значителен обем документация. Всичко това налага ивършването на
корекции по Наредба № 9. Същата е многократно изменяна и допълвана. Приемането на
унифицираните названията на услугите в администрацията, също налага промени в нейното
съдържание. При прецизирането на наредбата се установи, че промените, които следва да се
направят, обхващат над 50% от нейното съдържанието.

Предвид изложеното и на основание чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс и
чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл.9
от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл.8 и чл.37, ал.3 от Закона за
нормативните актове, Общинският съвет гр.Завет със 17/седемнадесет/ гласа „За” , против–
0/нула/, въздържали се–0 /нула/ от проведено, съгласно чл.27, ал. 5 от ЗМСМА, поименно
гласуване, както следва:
№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Име, презиме и фамилия на общинския съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Ерол Дауд Юсеин
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

14
15
16
17

Шабан Ариф Шабан
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев
Общо гласували:

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
17

РЕШИ:

1. Приема Наредба № 9 за определянето и администрирането на местни
такси, цени
на услуги и права на територията на община Завет, съгласно Приложение № 1.
Приложение №1
НАРЕДБА № 9
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Завет
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази Наредба се уреждат отношенията свързани с определянето и
администрирането на местните такси и цените на услугите предоставени на физически и
юридически лица, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Завет.
(2) Конкретния размер на таксите и цените на услугите се определят от Общинския съвет с
Приложения, неразделна част от тази Наредба.
Чл. 2. (1) На територията на Общината се събират следните местни такси:
1. за битови, производствени и строителни отпадъци;
2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
3. за ползване на детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на
социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги;
4. за технически услуги;
5. за административни услуги;
6. за откупуване на гробни места;
7. туристическа такса;
8. за притежаване на куче;
9. други местни такси, определени със закон.
(2) С тази Наредба се определят цените на всички услуги и права, предоставени от
Общината.
Чл. 3. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева.
Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат в брой или безкасово.
(2) Местните такси и цените на услугите се заплащат предварително или едновременно с
предоставянето на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт или с тази Наредба е
предвидено друго.
Чл. 4.(1) Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват
всички разходи за: работни заплати и осигуровки на персонала, за дейности общинска отговорност,
материални, режийни, консултантски, за управление и контрол, по събиране на таксите и други
разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата.
(2) В случаите, когато някои от посочените в ал. 1 разходи са осигурени със средства от
Централния бюджет или с нормативен акт е указано друго, същите не се включват в пълните
разходи.
(3) Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и
актовете по неговото прилагане.
Чл. 5. Приходите от местни такси и цени на услуги постъпват по бюджета на общината.

Чл. 6. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица,
основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този
случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно
получаването на нетни приходи.
Чл. 7. Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея,
заплащат такса само за периода на ползване на услугата.
Чл. 8. (1) Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или
частично от заплащане на отделни такси.
(2) В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общинските приходи, с изключение на
средствата предоставяни от централния бюджет или заеми.
(3) Конкретния размер на облекченията се определя с тази наредба.
Чл. 9. (1) Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на
общината.
(2) Местните такси и цени на услуги се събират от общинската администрация и
разпоредителите от по ниско ниво, на които са делегирани правомощия.
(3) Кметът на общината определя със заповед длъжносните лица, техните права и
отговорности по събирането на таксите и цените на услугите.
Чл. 10. (1) По искане на длъжник на общински вземания установени с влязъл в сила акт на
кмета, може да се разреши плащането на дължимите суми да се извърши изцяло до определен краен
срок /отсрочване/ или може да се разреши плащането на дължимите суми да става на части
/разсрочване/, съгласно одобрен погасителен план.
(2) Отсрочването или разсрочването се допуска, когато се установи, че паричните средства и
текущите постъпления на длъжника не са достатъчни за погасяване на установеното задължение, но
след преценка на дейността му може да се направи обосновано предположение, че затрудненията са
временни и при разсрочване на общинското задължение длъжникът ще успее да се издължи и да
заплаща текущите си публични и частни задължения.
(3) Отсрочване или разсрочване не се разрешава по отношение на търговец, за когото е взето
решение за прекратяване с ликвидация или за когото е открито производство по несъстоятелност,
които обстоятелства се удостоверяват с актуално състояние на съдебна регистрация.
(4) Разрешение за отсрочване или разсрочване се издава от:
1. Кмета на Община Завет – за задължения до 30 000лв. и при условие, че разсрочване или
отсрочване се иска до края на бюджетната година.
2. Общинския съвет гр. Завет – за задължения над 30 000лв. или ако се иска разсрочване
за две и повече години.
(5) По направеното искане за отсрочване или разсрочване компетентния орган се произнася,
като взема в предвид:
1. представените доказателства;
2. размера на задължението;
3. възможността на длъжника да обслужва текущите си задължения и задълженията,
чието разсрочване се иска;
4. наличието на достатъчно гаранции за събиране на разсроченото задължение;
5. други специфични особености, имащи значение за вземане на решение.
(6) С разрешението се определят крайният срок, погасителните вноски и други условия, в
т.ч. и последиците от неспазването им.
Чл. 11. (1) Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по
реда на тяхното приемане.
(2) Кметът на общината внася в Общинския съвет мотивирано предложение за определяне
и/или промяна размера на таксите и цените на услугите преди или с приемане на бюджета на
общината за текущата година.
(3) В изпълнение на нормативен акт, при предоставяне на нови услуги или когато обективни
причини наложат, промени могат да се правят и през годината по предложение на кмета на
общината с решение на Общинския съвет.
Чл. 12. Общинската администрация поддържа данни за:
1.
услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;

ползвателите на предоставената услуга
изключенията от общата политика, преференции;
използваната информация при определяне на такси и цени и конкретните методики,
използвани за определяне на размера им;
5.
събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга.

2.
3.
4.

Глава втора
МЕСТНИ ТАКСИ
Раздел І
Такса за битови отпадъци
Чл. 13. (1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в
депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на
териториите за обществено ползване в населените места. Таксата се определя в годишен размер за
всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план- сметка за всяка
дейност, включваща необходимите разходи за:
1.
осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци- контейнери, кофи и други;
2. събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им;
3.
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови
отпадъци;
4.
почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване.
(2) Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на
таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31
декември на предходната година.
(3) Одобрената план- сметка за определяне разходите на общините по ал. 1 подлежи на
проверка от Сметната палата.
(4) За имоти намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и
извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и за
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.
(5) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по ал.1 в съответния район,
както и честотата на сметоизвозване се определя със заповед на кмета на общината и се обявяват
публично до 30 октомври на предходната година.
Чл. 14. (1) Размерът на таксата се определя в левове, пропорционално върху данъчната
оценка на имота.
(2) Таксата се заплаща от:
1. собственика на имота;
2. ползвателя - при учредено вещно право на ползване;
3. концесионера - при предоставяне на особено право на ползване – концесия.
(3) Собственикът на новопридобити имоти дължи такса от началото на месеца следващ
месеца на придобиване на имота освен ако таксата не е платена от предишния собственик. Когато
ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото
на месеца, следващ месеца, през който ползването е започнало.
(4) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който
е преустановено ползването й.
(5) Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугата и не извършва разходи по
чл.13.
Чл. 15. Предприятията изчисляват дължимата такса пропорционално върху отчетната
стойност за нежилищните недвижими имоти и върху данъчната оценка за жилищните имоти и я
внасят в приход на общинския бюджет.

Чл. 16. (1) От таксата по чл. 13, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 се освобождават физически и
юридически лица, които в срок до 30 ноември на предходната година декларират, че няма да ползват
собствения си имот през следващата година.
(2) Лицата подават декларация по образец в звено „МДТ” на общината, която се приема и
завежда в отделен регистър. Когато декларираният имот е съсобствен, декларацията следва да бъде
подадена от всички съсобственици на имота.
(3) Не се освобождават от таксата по ал. 1 собствениците на имоти, които са ги декларирали
като основно жилище.
(4) Освобождаването от таксата се извършва със заповед на кмета на общината.
Чл. 17. (1) За обстоятелствата, декларирани по ал. 1 на предходния член се извършват
периодични проверки, вкл. и събиране на информация за дължими сметки за електрическа енергия,
вода и други консумативни разходи за съответния период.
(2) Когато лицето е подало декларация в указания срок, но се установи, че ползва имота, то
дължи таксата в пълен размер.
Чл. 18. (1) Таксата може да се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 31
март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи.
(2) В случаите, когато в Закона за местните данъци и такси е определен срок за плащане на
данъка върху недвижимите имоти, различен от срока по ал. 1, първата вноска на таксата за битови
отпадъци, се плаща в посочения в закона срок.
(3) На предплатилите в първия срок за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
Чл. 19. Освобождават се от заплащане на такса за битови отпадъци:
1. общината – за имотите – публична общинска собственост;
2. читалища;
3. Български червен кръст;
4. законно регистрираните вероизповедания в страната – за молитвените домове;
5. общината – за парковете, спортните игрища, площадките и други подобни имоти за
обществени нужди.
Чл. 20. Таксата за битови отпадъци се събира от служителите на общинската
администрация, които имат правата по чл. 4, ал. 3 от ЗМДТ.
Вид плащане 44 24 00
Раздел ІІ
Такса за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна,
панаири и терени с друго предназначение
Чл. 21. (1) Размерът на таксите по този раздел се определя от Общинския съвет съгласно
Приложение № 1:
1. за ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска продукция
2. за ползване на пазари с цел търговия с промишлени стоки;
3. за ползване на тротоари, площади, улични платна и терени;
4. за ползване на места, върху които са организирани панаири, събори и празници за
продажба на стоки;
6. за ползване на тротоари, тротоарни площи, улични платна и други общински терени за
разполагане на строителни материали и строителни площадки.
(2) Пенсионери - производители на селскостопанска продукция заплащат 80% от таксите,
определени по чл.17, ал.1, т.1, ако лично извършват търговската дейност.
(3) Хора с намалена работоспособност над 50% при условие, че лично извършват търговска
дейност, заплащат 50% от определените такси по чл.17, ал. 1, т.1 и 2, за което представят копие от
телково решение. При изтичане на давностния срок на документа лицето заплаща пълния размер на
таксата.
(4) Таксите по чл.17, ал. 1, т.1 и 2 се събират от длъжностни лица определени със заповед на
кмета на общината към момента на получаване на разрешението и се внасят в общинския бюджет.

(5) За ползване на тротоари, площади, улични платна и терени се събират такси в размери
определени от Общинския съвет с Приложение № 1:
а) за търговска дейност на открито с маси, машини, хладилни витрини за сладолед,
автомати за кафе, напитки и закуски, щендери и други;
б) за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения /павилиони, каравани и други/ за
търговска дейност, услуги и с друго предназначение на закрито;
в) паркинги /платени зони за паркиране/;
Чл. 22. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места,
върху които са организирани пазари (открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго
предназначение, които са общинска собственост.
(2) Таксите по чл.17, ал.6, буква „а” и буква „б” се заплащат от физическите и/ или
юридическите лица ползващи терените.
(3) Таксите се определят на кв.м за ден или месец.
(4) Таксите се плащат в общинския център за информация и услуги на гражданите при
издаване на разрешението за посочения в него период.
(5) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не по-късно от
два дни преди започване на месеца.
(6) При прекратяване на ползването на площите по ал.1, се възстановява таксата за периода
от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешение за ползване. Моментът на
прекратяването се удостоверява с връщането на разрешението.
(7) Промените в размера на ползваната площ се отразяват в издаденото разрешение по общия
ред.
Чл. 23. (1) Издаденото разрешение за ползване на мястото се отнема, когато:
1.
мястото не се използва по предназначение;
2.
мястото не се използва от лицето, на което е предоставено;
3.
когато обществени нужди налагат това;
4.
когато таксата не е платена повече от месец.
(2) В случаите по ал.1, т.3, на лицата се възстановява част от платената такса,
пропорционално на периода, за който е прекратено ползването.
Вид плащане 44 80 08
Раздел ІІІ
Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги
Чл. 24. (1) За ползване на детски ясли и детски градини се събират от родителите или
настойниците месечни такси, определени от общинския съвет в размери, съгласно Приложение № 2.
(2) Такса се събира от роднини и близки, както и от приемни семейства, при които е
настанено за отглеждане дете, по реда на чл. 26, ал.1 от Закона за закрила на детето.
(3) Размерът на месечната такса се заплаща с 50 на сто намаление за:
деца полусираци или сираци;
деца с родители с намалена работоспособност над 70 на сто;
(4) Когато две, три и повече деца от едно семейство са приети в едно или в различни
детски заведения в общината, месечната такса за второто, третото и всяко следващо дете се
заплаща с 50 на сто намаление.
1.
2.

(5) По преценка на директора при представен документ от личния лекар на детето,
детето се освобождава от месечна такса по ал. 1 за неприсъствените дни.
(6) През месеците юни, юли и август еднократно за календарната година до 15 дни при
подадена декларация до директора на детското заведение от родителите или настойниците детето се
освобождава от такса по ал. 1 и ал. 2.

Чл. 25. (1) За ползване на намаленията по чл. 31, ал.2 и ал. 3 родителите или настойниците
подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи
обстоятелствата.
(2) Заплащането на намаления размер на таксата започва от началото на следващия месец,
следващ месеца от подаване на декларацията.
Чл. 26. При не заплащане на дължимата такса по чл. 31 за два поредни месеца или общо три
месеца в рамките на една календарна година, детето се отстранява от съответното детско заведение
със срок на предизвестие един месец.
Вид плащане 44 80 10
Чл. 27. (1). Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, заплаща
месечна такса в размер на 100 %, съответстваща на реалните разходи за ползваната услуга.
(2) Разходите по ал. 1 включват месечните разходи за: храна по заявка, транспортните
разходи в рамките на населеното място за разнасяне на храната, хигиенни материали, както и
съответната част от общите разходи за електрическа енергия, топлинна енергия и вода за приготвяне
на храната.
(3) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.
(4) Ветераните от войните на основание чл. 4, т.5 от Закона за ветераните от войните
заплащат 30 на сто от личната пенсия. Останалата част от разходите е за сметка на бюджета на
общината.
Чл. 28. Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните
заведения и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на месеца следващ месеца за който се
дължат.
Вид плащане 44 80 05
Раздел IV
Туристическа такса
Чл. 29. Таксата се заплаща за ползване на средства за подслон, място за настаняване или
туристическа хижа по смисъла на Закона за туризма.
Чл. 30. (1) Таксата се определя в размер на 1,00 лв. на лице за периода на настаняване по
смисъла на Закона за туризма.
(2) Общинския съвет ежегодно определя с Решение размера на таксата не по-късно от 30.06.
на предходната година.
(3) Ако Общинския съвет не определи таксата в срока по ал. 2 за следващата година остава в
сила размерът на таксата, действаща през предходната година.
Чл. 31. Таксата се събира от физическите и юридическите лица, които предлагат услугата
нощувка в средства за подслон и места за настаняване и се внася по бюджетната сметка на
Общината до 15 число на месеца следващ месеца, през който е събрана.
Вид плащане 44 80 12
Раздел V
Такси за технически услуги
Чл. 32. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от Общината и
обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата,
строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.
Чл. 33. (1) Размерът на таксите за техническите услуги, посочени в чл.107 от ЗМДТ се
определят, съгласно Приложение № 3, с изключение на освободените по чл. 108 от ЗМДТ.
(2) Срокът за извършване на техническите услуги, който не е установен с нормативен акт се
определя с Приложение № 3.
Чл. 34. Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица,
ползватели на услугата.
Чл. 35. Освобождават се от такси за технически услуги държавните и общинските органи,
организациите на бюджетна издръжка и Българският Червен кръст.
Вид плащане 44 80 01

Раздел VІ
Такси за административни услуги
Чл. 36. За административни услуги, които се извършват от общината, се събират такси по
Глава трета, раздел VII от ЗМДТ в размери за всяка административна услуга, съгласно Приложение
№ 4 по видове, както следва:
1. За извършване на услуги по гражданското състояние, с изключение на
освободените по чл. 110, ал. 2 от ЗМДТ;
2. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на
вещни права върху общински имоти;
3. За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък;
4. За издаване на разрешения за търговия по чл. 30, ал. 1 от Закона за тютюна и
тютюневите изделия;
5. За издаване на удостоверения по администриране местните данъци.
Чл. 37. (1) Разрешението по т. 4 се издава на лицето след представяне на документ,
удостоверяващ липсата на данъчни задължения, както и на други финансови задължения към
общината, декларирани или установени от компетентен орган към датата на издаване на
удостоверението.
(2) Лицето не може да започне дейност преди издаване на разрешението.
Чл. 38. Таксите по чл. 36, т.1, 3, 4 и 5 се заплащат при заявяване на услугата, по т.2 при
извършване на съответните производства.
Чл. 39. Услугите по чл.36 се извършват в сроковете посочени в Приложение №4.
Чл. 40. Отказва се извършването на административна услуга на физическите и
юридическите лица, които към датата на заявяване на услугата имат задължения към Община
Завет.
Вид плащане 44 80 07
Раздел VІI
Такса за притежаване на куче
Чл. 41. (1) За притежаване на куче, собствениците заплащат в Центъра за информация и
услуги на гражданите /ЦИУГ/ на Общината годишна такса в размер на 10 лева.
(2) Таксата по предходната алинея е 50 %, когато собственикът на кучето е пенсионер.
Освобождават се от такса собственици на кучета по чл. 175, ал. 2 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
Чл. 42. В тримесечен срок от датата на придобиването на куче собственикът подава в
общината заявление по образец.
Чл. 43. (1) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен
срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити
през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки
месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.
(2) Приходите от събраните такси по ал. 1 се използват за мероприятия, свързани с
намаляване броя на „безстопанствените кучета”.
Вид плащане 44 80 13

Раздел VIII
Такси за гробни места
Чл. 44. (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси,
както следва:
1. До 15 години – 10.00 лв.
2. За вечни времена:
а). гробищен парк в гр. Завет, с. Брестовене, с. Острово - 60,00 лв.;
б). гробищни паркове в селата с. Веселец, с. Прелез, с. Сушево и с. Иван Шишманово - 40,00
лв.
3. За ползване не семейни гробни места за вечни времена – 300.00 лв.
(2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал.1, т. 1 и т. 2, намалени с 50 на сто.
Чл. 45. Таксите се събират от общинската администрация и се внасят в общинския бюджет.
Вид плащане 44 80 11

Глава трета
ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Чл. 46. За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон,
Общинският съвет гр. Завет определя цени, съгласно Приложение № 5.
Чл. 47. (1) Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от
общината по предоставяне на услугите.
(2) Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.
(3) Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях
постъпват в бюджета на общината.
Чл. 48. За приемане и депониране на неопасни отпадъци на „депо” в община Завет се
заплаща цена в размер определен от Общинския съвет гр. Завет, съгласно Приложение № 5.
Чл. 49. (1) Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат:
1.
обикновени;
2.
бързи;
3.
експресни.
(2) Сроковете за извършване на услугите се определят, съгласно Приложение №5.
(3) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка на общината.
Чл. 50. При предсрочно прекратяване на предоставеното право, общината възстановява част
от платената цена, пропорционално на периода, през който правото не се ползва.

Глава четвърта
АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 51. (1) Който декларира неверни обстоятелства, водещи до намаляване или
освобождаване от такси, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а юридическите лица и едноличните
търговци с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.
(2) Който декларира неверни обстоятелства с декларация по чл. 16, ал. 5 от настоящата
наредба се наказва с глоба съответстваща на трикратния размер на дължимата такса смет за имота
през съответната година.

Чл. 52. При неспазване на разпоредби по тази Наредба на физически лица се налага глоба в
размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в
размер от 100 до 500 лв.
Чл. 53. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от Кмета
длъжностни лица от общинската администрация, а наказателните постановления се издават от Кмета
на Общината.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и
наказания.
Чл. 54. Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателни постановления издадени
от кмета на общината постъпват в приход на общината.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Сроковете по тази наредба започват да текат, както следва:
1. Срокът, който се брои на работни дни се изчислява от деня, следващ деня на подаване на
документите и изтича в края на последния работен ден.
2. Срокът, който се брои в часове изтича в същия час на следващия работен ден от подаване
на документите.
§ 2. Когато срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в следващият след
него присъствен ден.
§ 3. Връщане на парите за неизвършена услуга или с нарушен срок става по ред определен от кмета
на общината.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 4. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на
общината или определени от него лица.
§ 5. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по реда
на тази наредба с оглед размер и срок.
§ 6. При определяне броя на децата следва да се има предвид броя на живите, ненавършили
пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на
средно общо или професионално образование, но не по-късно от 18 годишна възраст /родени,
осиновени, припознати, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак/.
§ 7. С приемането на тази Наредба се отменя Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси, цени на услуги и права на територията на община Завет, приета с решение № 146 по
Протокол № 16 от 28.01.2005г., от заседание на Общинския съвет гр. Завет и последващите й
изменения.
§ 8. Други общински такси, определени със закони, се събират от общинската администрация на база
на тарифи, определени от Министерския съвет.
§ 9. Тази Наредба се приема на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, приета с
решение № 132 по Протокол № 18 от 26.01.2009 год. от заседание на Общинския съвет гр. Завет.
§ 10. Наредбата влиза в сила от 01.02.2009 година.

Приложение № 1
към Раздел II
на Наредбата
Такси за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго
предназначение
№

Услуга

Размер на
таксата

Срок за
изпълнение

Заплащане на
таксата

2

3

4

5

1

I.

1.

1.1.
1.2.

Такси за ползване на пазари с цел търговия
със селскостопанска продукция
За производители на селскостопанска продукция:
- на кв. м. на ден
- на кв.м. на месец
За продажба с лек автомобил или кола с
животинска тяга - на ден
За продажба с автомобил с ремарке- на ден

8 часа

С подаване на
искането

5.00 лв.

8 часа

С подаване на
искането

12.00

8 часа

1.00 лв.
10.00 лв.

8 часа

С подаване на
искането
С подаване на
искането

За търговци които не са производители
2.

- на кв. м. на ден
- на кв.м. на месец

1.50 лв.
15.00 лв.

2.1.

За продажба с лек автомобил или кола с
животинска тяга - на ден

7.00 лв.

8 часа

С подаване на
искането

2.2.

За продажба с автомобил с ремарке- на ден

17.00 лв.

8 часа

С подаване на
искането

II.

Такси за търговия с промишлени стоки на
пазарите
За продажба на промишлени стоки - кв.м на ден

1.
2.
III.

1.

2.

3.

4.

5.

За продажба на промишлени стоки - кв.м на
месец
За ползване на тротоари, площади, улични
платна и терени:
За щандове за продажба на хранителни и
нехранителни
стоки,
сладолед,
пуканки,
разполагане на витрини, стойки за вестници,
очила и др.
- на кв. м. на ден
- на кв.м. на месец
За разполагане на маси и столове пред обекти за
хранене и развлечение
- на кв. м. на ден
- на кв.м. на месец
За ползване на места, върху които са
организирани панаири, фестивали с търговска,
рекламна
и промоционална цел, събори и
празници, за рекламиране и продажба на стоки –
на лин. м. на ден
За ползване на терени, върху които са
организирани панаири, циркове, стрелбища,
моторни люлки и др.- на кв.м на ден
Паркинги /платени зони за паркиране- на час

2.00 лв
17.00 лв.

8 часа
8 часа

С подаване на
искането
С подаване на
искането

8 часа

С подаване на
искането

1.00 лв.
15.00 лв.
8 часа
0.40 лв.
6.00 лв.

С подаване на
искането

2.00 лв.

8 часа

С подаване на
искането

1.00 лв.

8 часа

С подаване на
искането

0.50 лв.

8 часа

С подаване на
искането

1

6.

6.1.
6.2.
6.3.

2

3

4

5

3 дни

С получаване на
разрешението
С получаване на
разрешението
С получаване на
разрешението

Разрешение за ползване на части от тротоари,
улични платна и други общински терени за
разполагане на строителни материали и
строителни площадки – на кв.м. на месец:
Първа зона – гр.Завет, с.Брестовене,с.Острово,
с.Прелез, с. Веселец
Втора зона – гр.Завет, с.Брестовене,с.Острово,
с.Прелез, с. Веселец
Селата – с.Сушево и с. Иван Шишманово

1.50 лв.

3 дни

1.20 лв.

3 дни

1.00 лв.

Вид плащане 44 80 08
Приложение № 2
към Раздел III
на Наредбата
Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги
МЯРКА

ЗАВЕДЕНИЕ
За целодневни детски градини
За целодневни детски градини
подготвителна група
За целодневни детски ясли
За полудневни детски градини
За полудневна детска градина
подготвителна група

РАЗМЕР

на месец на дете
на месец на дете

25.00 лв.
25.00 лв.

на месец на дете
на месец на дете
на месец на дете

25.00 лв.
4.00 лв.
стойността на закуската
/по требвателен лист/

Вид плащане 44 80 10
Приложение № 3
към Раздел V
на Наредбата
Такси за технически услуги
№

Услуга

Размер на
таксата

Срок за
изпълнение

Заплащане на
таксата

2

3

4

5

1

1.
1.1

Издаване на скица на УПИ
Издаване скица на УПИ/ за населени места без КК
- Обикновена
- Бърза
- Експресна

10 лв., а за всеки
следващ имот по
5 лв.
20 лв., а за всеки
следващ имот по
10 лв.
30 лв., а за всеки
следващ имот по
15 лв.

7 дни

С подаване на
искането

3 дни

С подаване на
искането

8 часа

С подаване на
искането

1

2

1.2

Издаване скица на линеен поземлен/и/ имот/и/ за населени
места без КК - на брой /формат А4/

1.3

Издаване на скица – извадка от действуващ подробен
устройствен план (ПР), вкл. извадка от цифров модел и
(или) сканиран образ:
За квартал - на магнитен носител:
- обикновена
- бърза
За хектар – за кадастър в цифров вид

1.3.1

1.3.2
1.4.
1.4.1

1.4.2.

Издаване на скица (виза) за проучване и проектиране:
За площни обекти:
- обикновена
- бърза
- експресна
За линейни обекти - на брой /формат А4/:
-обикновена
……………………………………………………………………
…
-бърза

1.4.3

……………………………………………………………………
…
- експресна
За комплексен проект

1.5.

Презаверяване на скица с изтекъл срок:

2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

3.
3.1.

- за нотариус
- за проучване и проектиране
Удостоверения за факти и обстоятелства по устройство на
територията касаещи:
Строежи:
За търпимост /по §16, ал.1 от ЗУТ/ и за завършеност в груб
строеж /чл.181, ал.2 от ЗУТ/:
- обикновена
- бърза
За възможно разделяне на реално определени части като
дялове съгласно чл.202 от ЗУТ:
- обикновена
- бърза
Удостоверение по чл.52, ал.5 от ЗКИР:
- обикновена
- бърза
- експресна
УПИ, търговски обекти, игрални зали и други факти и
обстоятелства по УТ:
- обикновена
- бърза
За заверяване на преписи от документи и на копия от
планове и документацията към тях:
За копие от строително разрешение:

3

10 лв., но не
повече от
30 лв. за обект

4

7 дни

5

С подаване на
искането

С подаване на
искането

30.00лв.
60.00лв.
20.00 лв.

7 дни
3 дни
7 дни

20.00 лв.
40.00 лв.
60.00 лв.

14 дни
7 дни
3 дни

С подаване на
искането

20.00 лв., но не
повече от 60.00лв.
40.00 лв., но не
повече от
120.00лв.
60.00 лв., но не
повече от
180.00лв.
30 лв.

14 дни

С подаване на
искането

14 дни

С подаване на
искането

5.00 лв.
10.00 лв.

3 дни

С подаване на
искането

15.00 лв.
30.00 лв.

30 дни
14 дни

С подаване на
искането

7 дни
3 дни

С подаване на
искането
С подаване на
искането

5.00 лв.
10.00 лв.

14 дни
7 дни

15.00 лв.
30.00 лв.
45.00 лв.

7 дни
3 дни
8 часа

5.00 лв.
10.00 лв.

14 дни
7 дни

- обикновена

5.00 лв.

7 дни

- бърза

7.00 лв.

3 дни

С подаване на
искането
С подаване на
искането

С подаване на
искането

1

2

За копие от проектна документация:
- обикновена

3.2.

……………………………………………………………………
…
- бърза
Препис от документ

3.3.

3

5.

По одобрени (съгласувани) инвестиционни проекти, за обекти
от І до V категория
По съгласувани схеми (становища), за обекти от VІ категория
– със становище от ОбЕСУТ
По съгласувани схеми (становища), за обекти от VІ категория
– без становище от ОбЕСУТ
Вид плащане 44 80 01

5.1.
5.2.
5.3.

5

7 дни

20 лв. плюс
действителните
разходи за
размножаване
40 лв. плюс
действителните
разходи за
размножаване
5.00 лв.

Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми
обекти по чл. 56 и чл.57 от ЗУТ
Издаване на разрешение за строеж:

4.

4

С подаване на
искането
3 дни

1 ден

20.00 лв.

30 дни

30 лв.

30 дни

30 лв.

30 дни

20 лв.

30 дни

С подаване на
искането
С подаване на
искането
При заявяване
на услугата
С подаване на
искането
С подаване на
искането

Приложение № 4
Към Раздел VІ
на Наредбата
Такси за административни услуги
№
1

І.

Вид на услугата

Размер на
таксата

Срок за
изпълнение

Заплащане на
таксата

2

3

4

5

За извършвани услуги по гражданското състояние
- чл. 110, ал. 1 от ЗМДТ

1.

Издаване на удостоверение за наследници

5.00 лв

8 часа

2.

Издаване на удостоверение за идентичност на имена

5.00 лв

8 часа

3.

5.00 лв

8 часа

5.00 лв

8 часа

5.

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт
за раждане или смърт
Издаване на на удостоверение за раждане - дубликат,
граждански брак - дубликат, и повторно издаване на
препис от акт за смърт
Издаване на удостоверение за семейно положение

6.
7.

4.

8.
9.
10.

5.00 лв

8 часа

Издаване на удостоверение за родствени връзки

5.00 лв

8 часа

Адресна регистрация и/или издаване на
удостоверение за постоянен, или настоящ адрес
Заверка на документи по гражданско състояние за
чужбина
За всички други видове удостоверения по искане на
граждани
Преписи от документи на страница

5.00 лв

8 часа
8 часа

15.00 лв
5.00 лв.

8 часа

3.00 лв

8 часа

При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата

1

ІІ

1.

2

По производства за настаняване под наем,
продажби, замени или учредяване на вещни права
върху общински имоти - чл. 111от ЗМДТ
По производства за настаняване в общински имоти
(със или без търг/ конкурс) – на брой

3

4

5

10.00 лв.

2 месеца
след Решение
на ОбС
2 месеца
след Решение
на ОбС

При заявяване
на услугата

По производства за продажба /замяна, делба/ на
общински имоти и движими вещи (със или без търг/
конкурс) – на брой
За закупуване на тръжна
или конкурсна документация – на комплект:
За търг или конкурс за отдаване под наем на
общинско имущество

15.00 лв.

3.2.

За търг или конкурс за продажба на недвижимо
имущество по ЗОС

50.00 лв.

3.3.

За търг или конкурс за продажба на
имущество

движимо

20.00 лв.

3.4.

За продажба по ЗПСПК (приватизация) на общинска
собственост

100.00 лв.

3.5.

По Закона за концесиите

100.00 лв.

4.

За участие в търг или конкурс – на брой:
- за търг или конкурс за отдаване под наем на
общинско имущество;
- за търг или конкурс за продажба на недвижимо
имущество;
- за търг или конкурс за продажба на движимо
имущество;
- за конкурс за продажба на общинска собственост
по ЗПСПК (приватизация);
- за конкурс за отдаване на обекти на концесия.
За издаване на свидетелство за собственост при
продажба на едър добитък - по чл. 112 от ЗМДТ –
на глава:
- обикновена
- бърза
- експресна
За издаване разрешения за търговия с тютюневи
изделия по чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и
тютюневите изделия – на обект – чл. 113 от ЗМДТ

2.

3.
3.1.

ІІІ.

ІV.

V.

Такси по администриране на местните данъци

1.

Издаване на удостоверения по ЗМДТ и ДОПК /за
платен данък, декларирани дани и др./ - на брой:
- обикновена
- бърза
- експресна

20.00 лв.

Депозит,
съгласно
заповед/обява
за търг
или
конкурс

Съгласно
заповед/обява
за търг или
конкурс
Съгласно
заповед/обява
за търг или
конкурс
Съгласно
заповед/обява
за търг или
конкурс
Съгласно
заповед/обява
за търг или
конкурс
Съгласно
заповед/обява
за търг или
конкурс
Съгласно
заповед/обява
за търг или
конкурс

При заявяване
на услугата

При закупуване
на
документация
При закупуване
на
документация
При закупуване
на
документация
При закупуване
на
документация
При закупуване
на
документация
При подаване
на оферта

При заявяване
на услугата
5.00 лв.
8.00 лв.
15.00 лв.

7 дни
3 дни
8 часа

20.00 лв.

14 дни

4.00 лв.
6.00 лв.
8.00 лв.

7 дни
3 дни
24 часа

При заявяване
на услугата

При заявяване
на услугата

1

2

3

Издаване на удостоверение за наличие или липса на
задължения към общината по местни данъци и такси
и др. общински вземания
- обикновена
- бърза
Издаване на удостоверения за данък наследство – на
брой

2.

3.

4

5

При заявяване
на услугата
7 дни
3 дни
7 дни

5.00 лв.
10.00 лв.
4.00 лв

При заявяване
на услугата

Вид плащане 44 80 07

Приложение № 5
към Глава трета
на Наредбата
Цени на услуги и права предоставяни от общината на физически и юридически лица
№

Вид на услугата

Цена на
услугата

Срок
за
изпълнение

Заплащане
цената

1

2

3

4

5

С подаване на
искането

I.

Управление на собствеността

1.

Отписване на недвижим имот от Регистъра за общинска
собственост
Удостоверение относно: произхода на имота; наличие
на реституционни претенции:
- обикновена
- бърза
- експресна
Производства по учредяване на вещни права върху
общински недвижими имоти – на имот

безплатно

3 месеца

5.00 лв.
10.00 лв.
15.00 лв.
20.00 лв.

4.

За заверяване на копия от документи - на страница

4.00 лв.

7 дни
3 дни
8 часа
3 мес. след
решение на
ОбС
3 дни

5.

5.00 лв.
8.00 лв.

7 дни
3 дни

20.00 лв.
35.00 лв.
50.00 лв.

30 дни
14 дни
7 дни

5.00 лв.

30 дни

5.00 лв.
10.00 лв.

7 дни
3 дни

9.

Изготвяне на преписи от Разрешения за ползване на
общински терени по реда на чл. 56 от ЗУТ - за брой:
- обикновена
- бърза
Заверка на молба-декларация за снабдяване с
нотариален акт по обстоятелствена проверка:
- обикновена
- бърза
- експресна
Документи за картотекиране съгласно чл. 2, ал.1, ал. 2
от ЗУЖВГМЖСВ и ЗОС - за комплект
Удостоверение за картотекиране и заверена преписка
по ЗУЖВГМЖСВ и ЗОС - за брой
- обикновена
- бърза
Режийни разноски:

9.1.

По § 17 от ПЗР на ППЗУЖВГМЖСВ

2.

3.

6.

7.
8.

2
%
от
стойността на
изплатената
левова
компенсация

7 дни

на

С подаване на
искането
С подаване на
искането
С подаване на
искането
С подаване на
искането
С подаване на
искането
С подаване на
искането
С подаване на
искането

Преди
получаване на
компенсацията

1

2

9.2.

При извършване на разпореждане с недвижим имот:
а/ продажба – от стойността на имота;
б/ вещно право – от стойността му;
в/ замяна – от стойността на по-скъпия имот;
г/ делба – от стойността на реалния дял.
За закупуване на тръжна
или конкурсна документация – на комплект:

10.

3

4

5

14 дни

Преди
сключване
договор

2%

10.1.

По реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/

300.00 лв.

10.2.

По реда на Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки /НВМОП/

100.00 лв.
Депозит
съгласно
Заповедобява за
търг
или
конкурс

Съгласно
заповед/
обява
Съгласно
заповед/
обява
Съгласно
Заповед/
обява
за
търг или
конкурс

11.

За участие в търг или конкурс по ЗОП или по НВМОП–
на брой

11.
11.1.

20.00 лв.

3 дни

11.2.

Цени за реклами и обяви:
За използване на автомобил с високоговорител за
рекламна цел – на денонощие
За провеждане на рекламно шествие - на денонощие

25.00 лв

7 дни

11.3

За реклама върху транспарантни ленти – на месец

20.00 лв.

7 дни

11.4

За рисувана реклама на калканни стени - на кв.м
месечно
Билбордове и информационни табла над 3 кв.м. - на
кв.м месечно
За рекламни съоръжения до 3 кв.м – на брой месечно

0.50лв.

7 дни

1.00 лв.

7 дни

3.00 лв.

7 дни

на

Със закупуване
на документите
Със закупуване
на документите
При подаване
на оферта

3.00лв.
6.00 лв.

7 дни

3.00 лв.

7 дни

С подаване на
искането

12.1

За светлинни РС – на брой месечно:
• до 3 кв.м
• над 3 кв.м
За реклама на флажни елементи /знамена на
самостоятелни стойки, фасади, стълбове и др./ - на брой
месечно
За ползване на Спортни имоти и съоръжения –
Градски стадион:
За съблекалните

С подаване на
искането
При получаване
на разрешение
С подаване на
искането
С подаване на
искането
С подаване на
искането
С подаване на
искането
С подаване на
искането

12.2

Футболно игрище – на час

5.00 лв.

13.
13.1.
13.2
14.

Зали в сградата на Община Завет – на час:
Летен сезон /01.04 - 31.10/
Зимен сезон /01.11- 31.03/
За ползване на помещения в учебните, детските и
обслужващите звена за мероприятия с образователна
цел от външни лица – на час:
• м. 05 до м. 09
• м. 10 до м. 04
За ползване на хижата в м. „Расовата”:

11.5.
11.6.
11.7.

11.8.

12.

15.
15.1.

Цена на нощувка:
• за възрастни
• за деца до 7 години

20.00 лв.

10.00 лв.
15.00 лв.

При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
С подаване на
искането
При заявяване
на услугата

1.00 лв.
2.00 лв.

8.00 лв;
4.00 лв

С подаване на
искането

1

2

15.2.

15.3

Цена на нощувка за служители от общинската
администрация, служители от звена на общинска
бюджетна издръжка, общински съветници и граждани
на община Завет:
• за възрастни
• за деца до 7 години
За ползване на кухня с инвентар

3

5.00 лв.
3.00 лв
50.00 лв

16.
16.1

Извършване на услуги с МПС:
С лекотоварен автомобил - на 1 км.

1.00 лв.

3 дни

16.2

С ГАЗ, трактор – на 1км.

1.50 лв.

3 дни

17.
17.1.

Ползване на зала и оборудване на Домашен
социален патронаж /ДСП/ гр. Завет:
Без ползване на кухня – до 8 часа

150.00 лв.

17.2

С ползване на кухня – до 8 часа

250.00 лв.

17.3

Ползване на кухня - печене - на час

10.00лв. и за
всеки
следващ час –
5.00лв.
120.00 лв

5

С подаване на
искането

18.

За ползване на Сватбена зала, с. Брестовене – до 8 часа

19.

За ползване на инвентар и оборудване на ДСП-Завет/
Сватбена зала в с. Брестовене:
• маси – на брой
• пейки/столове – на брой
ЕКОЛОГИЯ
За ползване на лечебни растения от земи, гори, води и
водни обекти- общинска собственост, както следва:

100.00
депозит
0.50 лв.
0.30 лв.

20.1

Грудки, корени, коренища /с изключение на такива от
репей, коприва и троскот/- на кг.

0.04 лв.

20.2.

Листа /с изключение на листа от коприва/:

20.2.1

Бръшлян – на кг.

0.04 лв.

20.2.2

Липа, глог и живовляк – на кг.

0.02 лв.

20.2.3

Други – на кг.

0.03 лв.

20.3.
20.3.1

Стръкове:
Дяволска уста, жълт кантарион, мащерка - на кг.

0.03 лв.

20.3.2

Глухарче - на кг.

0.01 лв.

20.3.3

Други - на кг.

0.03 лв.

20.4.
20.4.1

Цветове:
Липа – на кг.

0.20 лв.

20.4.2

Метличина – на кг.

0.03 лв.

20.

4

С подаване на
искането
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата

При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата

лв.
При заявяване
на услугата

При заявяване
на услугата

При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата

1

2

3

20.4.3

Глог, бял равнец - на кг.

0.01 лв.

20.4.4

Други – на кг.

0.03 лв.

20.5

Плодове:

20.5.1

Шипка – на кг.

0.02 лв.

20.5.2

Орех – на кг.

0.25 лв.

20.5.3

Конски кестен, бъз, глог- на кг.

0.05 лв.

20.5.4

Бъзак, трънка – на кг.

0.01 лв.

20.5.5

Други – на кг.

0.03 лв.

20.6.

Събиране на семена и други репродуктивни
материали от дървесни и храстови видове, за
посадъчен материал – на кг.

0.08 лв.

При заявяване
на услугата

20.7.

Пъпки – на кг.

0.08 лв.

При заявяване
на услугата

20.8.

Събиране на гъби:

20.8.1

Пачи крак – на кг.

0.28 лв.

20.8.2

Манатарка – на кг.

0.22 лв.

20.8.3

Други – на кг.

0.06 лв.

20.9.

Събиране на охлюви – на кг

0.10 лв.

При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата

21.

Издаване на позволително за ползване на лечебни
растения
- обикновена
- бърза
Издаване на удостверение за култивиране на лечебни
растения
- обикновена
- бърза

20.00 лв.
30.00 лв.

3 дни
8 часа

7.00 лв.
10.00 лв.

3 дни
8 часа

5.00 лв
10.00 лв.
15.00 лв.

7 дни
3 дни
24 часа

3.00 лв.
5.00 лв.
10.00 лв.

7 дни
3 дни
24 часа

4.00 лв.
6.00 лв.
8.00 лв.

7 дни
3 дни
24 часа

22.

II.

Административни услуги

1.

Издаване на удостоверения за данъчни оценки на
имоти в регулация - за брой:
- обикновена
- бърза
- експресна
Издаване на удостоверения за данъчни оценки за имоти
извън регулация /земи/ - на брой:
- обикновена
- бърза
- експресна
Издаване на преписи от документ, съхраняван в
общински архив – на брой:
- обикновена
- бърза
- експресна

2.

3

4

5

При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата

При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата

При заявяване
на услугата

При заявяване
на услугата

При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата

При заявяване
на услугата

1

2

4.

Извлечение по дохода от ведомостите по месеци и
години / УП 2, УП 3/
- обикновена
- бърза
Извлечение по дохода от ведомостите – до 1г.

5

3

4

5

С подаване на
искането
7.00лв.
10.00лв.
2.00 лв.

7 дни
3 дни
5 дни

3.00 лв.
5.00 лв.

7 дни
3 дни

8.00 лв.
10.00 лв.
15.00 лв.
безплатно

7 дни
3 дни
8 часа
7 дни

безплатно

7 дни

С подаване на
искането
С подаване на
искането

9.

Изготвяне на производствена характеристика
- обикновена
- бърза
Издаване на удостоверения за упражняване на частна
ветеринарно-медицинска практика по чл.19от ППЗВМД
- обикновена
- бърза
- експресна
Свидетелство за собственост на пчелни семейства по
чл. 9 от ЗП
Регистрации по Закона за пчеларство /ЗП/

10.

Разрешения по Закона за пчеларство

безплатно

7 дни

При заявяване
на услугата

11.

Регистрационен картон на собственици на превозни
средства с животинска тяга
Удостоверение за земеделска собственост от имотните
регистри:
- обикновена
- бърза
Издаване на дубликат на разрешения за търговия с
тютюн и тютюневи изделия – на обект
- обикновена
- бърза
- експресна
Издаване на дубликат на заповед за категоризиране на
туристически обекти – на обект
- обикновена
- бърза
- експресна
За издаване на разрешения по Наредба № 4 на
Общинския съвет - Завет /търговска дейност/ - на обект:
- обикновена
- бърза
Удостоверение за вписване в информационен масив
„Стационарни търговски обекти”
Заверка на дневници (регистри) за покупка и продажба
на черни и цветни метали
Издаване на разрешение за таксиметров превоз на
пътници на територията на общината - за брой:
- обикновена
- бърза
Издаване на холограмни стикери за таксиметров
автомобил

10.00 лв.

7 дни

При заявяване
на услугата

10.00 лв.
15.00 лв.

14 дни
7 дни

3.00 лв.
5.00 лв.
7.00 лв.

7 дни
3 дни
8 часа

5.00 лв.
7.00 лв.
10.00 лв.

7 дни
3 дни
8 часа

20.00 лв.
30.00 лв.
безплатно

14 дни
7 дни
7 дни

безплатно

7 дни

20.00 лв.
30.00 лв.
10.00 лв.

7 дни
3 дни
30 дни

5.00 лв.

7 дни

6.

7.

8.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

За местостоянка на бр. таксиметров автомобил на месец

21.

Съгласуване на маршрутни разписания

безплатна

7 дни

С подаване на
искането
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата

При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата

При заявяване
на услугата

При заявяване
на услугата
С подаване на
искането
С подаване на
искането
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
С подаване на
искането
При заявяване
на услугата

1

2

22.

Издаване на разрешение за отсичане, кастрене и
изкореняване до пет дървета и лозя до 1 декар по чл. 32,
ал.2 от ЗОСИ:
- обикновена
- бърза
Издаване на разрешение за отсичане, кастрене и
изкореняване над пет дървета по чл. 32, ал.3 от ЗОСИ:
- обикновена
- бърза
Издаване на разрешение за отсичане на дървета под
режим на особена закрила, чл. 34, ал.1 от ЗОСИ – на
брой дърво:
- обикновена
- бърза
Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни
декоративни дървета и дървета с историческо значение
по чл. 63, ал.2 от ЗУТ – на брой дърво:
- обикновена
- бърза
Удостоверение, относно уведомление за инвестиционни
намерения
Удостоверение относно освобождаване от ТБО

23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.

30.
31.

32.
32.1.

32.2
33.

Разрешение за депониране на строителни отпадъци и
земни маси върху общински терен – на куб.м
Депониране на строителни и земни маси върху
общински терени ”депа”, депониране на неопасни
промишлени отпадъци - куб.м
За оформяне на документи за установяване на
българско гражданство (процедура по чл.39 от ЗБГ)
Справка от семейните регистри за установяване на
родствена връзка, която не е свързана с издаване на
удостоверение за наследници (родословно дърво)
Ритуална услуга:
Обред „Венчаване”:
• в почивен ден
• в работен ден с ритуал
• в работен ден без ритуал
Потвърждаване на сключен граждански брак след 25г. и
50г.
Нотариална заверка

34.

Изготвяне на пълномощно

35.

Издаване на преписи от решение, протоколи и др.
документи на Общински съвет на стр.
Вписване в Регистър на местните поделения на
изповеданията
За предоставяне на право за създаване и ползване на
поддомейн на сайта на община Завет- за година
Копирни услуги за граждани на страница:
• формат А 4
• формат А 3

36.
37.
38.

3

4

5

При подадено
заявление
7.00 лв.
10.00 лв.

7 дни
3 дни

10.00 лв.
15.00 лв.

7 дни
3 дни

При подадено
заявление
При подадено
заявление

15.00 лв.
20.00 лв.
7 дни
3 дни

При подадено
заявление
20.00 лв.
30.00 лв.
20.00 лв.

7 дни
3 дни
30 дни

2.00 лв.
5.00 лв.

3 дни

2.00 лв.

3 дни

8.00 лв.

3 дни

20.00 лв.

30 дни

С подаване на
искането
При заявяване
на услугата
1 час
1 час

0.30 лв.

3 дни

5.00

7 дни

30.00 лв.

7 дни

0.20 лв.
0.40 лв.

При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата

С подаване на
искането

45.00 лв
25.00 лв
10.00 лв
10.00 лв
3.00лв.
на
подпис и на
всеки
следващ по
1.00лв.
3.00 лв.

При подадено
заявление
При подаване
на декларацията
При подадено
заявление
При подадено
заявление

При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
С подаване на
искането
При заявяване
на услугата

Факс – услуга на страница:
• за страната
• за чужбина

1.00лв.
2.00лв.

1

2

3

4

40.

Предоставяне на обществена информация по Закона
за достъпа до обществена информация:
• Дискета -1 брой;
• CD/ DVD – 1 брой;
• Разпечатване -1 страница (A4);
• Факс – 1 страница ( A4);
• Електронна поща–1 МВ, за всеки започнат МВ
за информация съществуваща в електронен
вид;
• Ксерокопие - 1 страница (A4);
• Устна справка - за 15 мин.;
• Писмена справка – 1 страница ( А4);
• Аудиокасета – 1 брой плюс стойността на
записа, изчислена в минута запис;
• Видеокасета - 1 бр. плюс стойността на записа,
изчислена в минута запис 4.90 лв. + 0.25 лв. на
минута.

1.20 лв.
5.00 лв.
0.20 лв.
0.60 лв.
0.30 лв.

14 дни

39.

III.

Технически услуги

1.

Издаване разрешение за възлагане изработването: На
проект за ПУП; За изменение на ПУП; Процедиране
одобряване ПУП
Издаване разрешение за изработването на ПУП и за
(допускане) изработване на проект за изменение на
ПУП
- обикновена
- бърза

1.1.

1.2.

Процедиране одобряване проекти ПУП и изменение на
ПУП:
- в регулация:
=До 3 имота
=Над три имота
- извън регулация и производствени зони:
= до 5 дка
…………………………………………………
=над 5дка до 20 дка
…………………………………………………
= над 20 дка

2.

Одобряване/съгласуване на технически и работни
проекти за строежи от І до V категория:

2.1.

Одобряване на инвестиционни проекти на строежи
от първа до пета категория в случаите за: нов
строеж, пристройка, надстройка

2.1.1

Нови жилищни сгради от 1 до 3 етажа, включително
пристройки и надстройки

2.1.2

Нови жилищни сгради над 3 етажа, включително
пристройки и надстройки

При заявяване
на услугата

5

С подаване на
заявлението

0.10 лв.
1.50 лв.
1.50 лв.
1.60 + 0.25лв.
на минута
4.90 лв. +
0.25 лв. на
минута

15.00 лв
30.00 лв.

14 дни
7 дни

При заявяване
на услугата

20.00 лв.
30.00 лв.

20.00 лв.
100 лв. плюс
10 лв./дка над
5 дка
250 лв. плюс
5 лв./дка над
20 дка

0.15 лв./кв.м
РЗП, но не
по-малко от
10.00 лв.
0.20 лв./кв.м
РЗП, но не
по-малко от
10.00 лв

30 дни

При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата

2.1.3

Нежилищни сгради, включително и гаражи

30 дни

4

1

2

3

2.1.4

Преустройство, реконструкция, ремонт и промяна
предназначението на сгради; проекти за делба за
жилищни нужди

0.15 лв./кв.м
РЗП, но не
по-малко от
10.00 лв.
0.20 лв./кв.м
РЗП, но не
по-малко от
10.00 лв

2.1.5

2.2.

2.2.1
2.2.2.
2.3.

2.3.1

2.3.2

Преустройство, реконструкция, ремонт и промяна
предназначението на сгради; проекти за делба за
нежилищни нужди
Одобряване на инвестиционни проекти за
разрешаване строежи от І до V кат. в случаите на
промени по време на строителството
При промени в проекта на над 50% от РЗП на строежа
по т. 2.1
При промени в проекта до 50% от РЗП на строежа по
т.2.1
Одобряване на инвестиционни проекти за
узаконяване на обекти
Нови жилищни сгради от 1 до 3 етажа, включително
пристройки и надстройки
Нови жилищни сгради над 3 етажа, включително
пристройки и надстройки

2.3.3
Нежилищни сгради, включително и гаражи

2.3.4

2.3.5

2.4.

Преустройство, реконструкция, ремонт и промяна
предназначението на сгради; проекти за делба за
жилищни нужди
Преустройство, реконструкция, ремонт и промяна
предназначението на сгради; проекти за делба за
нежилищни нужди

30 дни

30 дни

15 лв.

30 дни

8 лв.

30 дни

0.30 лв./кв.м
РЗП, но не
по-малко от
20.00 лв.
0.45 лв./кв.м
РЗП, но не
по-малко от
20.00 лв.
0.90 лв./кв.м
РЗП, но не
по-малко от
40.00 лв.
0.30 лв./кв.м
РЗП, но не
по-малко от
20.00 лв.
0.45 лв./кв.м
РЗП, но не
по-малко от
35.00 лв.

30 дни

30 дни

30 дни

30 дни

30 дни

5

При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата

При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата

При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата

Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на
извършен строеж за възстановяване на изгубени
строителни книжа

2.4.1

Нови жилищни сгради от 1 до 3 етажа, включително
пристройки и надстройки

2.4.2

Нови жилищни сгради над 3 етажа, включително
пристройки и надстройки

2.4.3

При заявяване
на услугата

0.30 лв./кв.м
РЗП, но не
по-малко от
15.00 лв.

Нежилищни сгради, включително и гаражи

0.10 лв./кв.м
РЗП, но не
по-малко от
10.00 лв.
0.15 лв./кв.м
РЗП, но не
по-малко от
10.00 лв.
0.20 лв./кв.м
РЗП, но не
по-малко от

30 дни

30 дни

30 дни

При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата

15.00 лв.
2.4.4

При заявяване
на услугата

Преустройство, реконструкция, ремонт и промяна
предназначението на сгради; проекти за делба за
жилищни нужди

0.10 лв./кв.м
РЗП, но не
по-малко от
10.00 лв.

30 дни

2

3

4

2.4.5

Преустройство, реконструкция, ремонт и промяна
предназначението на сгради; проекти за делба за
нежилищни нужди

0.15 лв./кв.м
РЗП, но не
по-малко от
15.00 лв.

2.5.

Ново одобряване на инвестиционен проект, който е
загубил правно действие

2.5.1

Нови жилищни сгради от 1 до 3 етажа, включително
пристройки и надстройки

2.5.2

Нови жилищни сгради над 3 етажа, включително
пристройки и надстройки

2.5.3

Нежилищни сгради, включително и гаражи

2.5.4

Преустройство, реконструкция, ремонт и промяна
предназначението на сгради; проекти за делба за
жилищни нужди

1

2.5.5

Преустройство, реконструкция, ремонт и промяна
предназначението на сгради; проекти за делба за
нежилищни нужди

3.

Одобряване
на
комплексен
инвестиционна инициатива

4.
4.1.
4.1.1
4.1.2

4.1.3

проект

за

0.10 лв./кв.м
РЗП, но не
по-малко от
10.00 лв.
0.15 лв./кв.м
РЗП, но не
по-малко от
10.00 лв.
0.20 лв./кв.м
РЗП, но не
по-малко от
15.00 лв.
0.10 лв./кв.м
РЗП, но не
по-малко от
10.00 лв.
0.15 лв./кв.м
РЗП, но не
по-малко от
15.00 лв.
30
%
увеличение
спрямо
основната
цена по т. 2

30 дни

30 дни

30 дни

30 дни

30 дни

30 дни

5

При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
С подаване на
искането
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата

30 дни

Изготвяне на оценка за съответствие на проекти от
ОбЕСТУ
Инвестиционни проекти на строеж от ІІІ, ІV и V кат.
За жилищни и преобладаващо жилищни сгради (до 60%
от РЗП)
За обществено-обслужващи, производствени, смесени и
други нежилищни обекти
•
РЗП до 250 кв.м
•
РЗП над 250 кв.м
Външни инженерни линейни обекти:
• до 25 л.м
………………………………………………
• от 26 л.м до 200 л.м
……………………………………………..
• над 201 л.м

100 лв.

30 дни
30 дни

При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата

180.00 лв
250.00 лв
При заявяване
на услугата

20.00 лв.
по
1,00
лв./л.м
200лв. плюс
0,50 лв./л.м.
за над 200л.м,
но не повече
от 500,00лв.

30 дни

4.1.5

Площни обекти в обслужващи сгради с РЗП до 50 кв.м.

50%
от
таксата
за
одобряване
по т. 2.1
50 лв.

1

2

3

4.2.

Идейни проекти във връзка с учредяване право на
строеж, за строеж:
• ІІІ категория
• ІV категория
• V категория
Устройствени планове - чл. 121, ал. 2; чл. 128, ал. 6 и
ал. 7 и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ
Основно жилищно ниско застрояване за един имот

4.1.4

4.3.
4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.4.

5.

Площни обекти

За основно жилищно средно и високо застрояване за
един имот

За основно нежилищно застрояване за един имот
до 500 кв.м

За основно нежилищно застрояване за един имот
над 501 кв.м

За имоти с необходима промяна предназначението на
земята (по чл. 59 от ЗУТ)

За специализирани подробни устройствени планове
(по чл.111 от ЗУТ)

Изготвяне на оценка за съответствие на проекти от
ОбЕСТУ - други случаи:
• генерални планове;
......................................................
• други случаи;
Съгласуване и одобряване на (идеен) инвестиционен

30 дни

При заявяване
на услугата

30 дни

При заявяване
на услугата

4

5

При заявяване
на услугата
100 лв.
70 лв.
50 лв.

30.00 лв. на
имот; за всеки
следващ имот
- по 10.00 лв.,
но не-повече
от 150.00 лв
80.00 лв. на
имот; за всеки
следващ имот
- по 10,00 лв.,
но не-повече
от 250.00 лв
50.00 лв. на
имот; за всеки
следващ имот
- по 20.00 лв.,
но не-повече
от 250.00 лв
100.00 лв. на
имот, за всеки
следващ имот
- по 20.00 лв.,
но не-повече
от 250 лв
25.00 лв. на
имот; за всеки
следващ имот
- по 10.00 лв.,
но не-повече
от 150.00 лв.
100.00 лв. - до
три имота; за
всеки
следващ по
25.00 лв., но
не-повече от
300.00 лв.

30 дни

30 дни

При заявяване
на услугата

30 дни

При заявяване
на услугата

30 дни

При заявяване
на услугата

30 дни

При заявяване
на услугата

30 дни

При заявяване
на услугата

30 дни

При заявяване
на услугата

При заявяване
на услугата
50.00 лв.
30.00 лв.

30 дни

5.1.

5.2.

проект; схеми; становища
Одобряване на инвестиционни проекти на строежи от І
до V кат. и в случаите за определяне на реално
обособени части за сделка или съдебна делба и за
определяне допълнително право на строеж
Одобряване/съгласуване на схеми и конструктивно и
други становища с указания за изпълнението в случаите
по чл.147 от ЗУТ

1

2

5.3.

Одобряване на проекти (съгласуване) на схеми и
становища с указания за издаване на разрешение за
поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ ;
Одобряване на проекти (съгласуване) на схеми и
становища с указания за издаване на разрешение за
поставяне на рекламно – информационни материали:
• свободно стоящи рекламни съоръжения
до 3кв.м
• свободно стоящи рекламни съоръжения
над 3 кв.м
Издаване на разрешение за строеж; презаверка и
вписване на промени и акт за узаконяване на
строежи:
Издаване акт за узаконяване, по одобрени за
узаконяване/съгласувани инвестиционни проекти, за
обекти от І до VІ категория
Вписване на изменения в разрешение за строеж, по
одобрени инвестиционни проекти, за обекти от І до V
категория
Презаверка на разрешение за строеж, в случаите когато
то е загубило действие:
- обикновена
- бърза
- експресна
Разрешение за строеж по реда на чл. 56 от ЗУТ за
преместваеми обекти
- обикновена
- бърза
Издаване на разрешение за поставяне на рекламно –
информационни материали:
• за свободно стоящи рекламни съоръжения
до 3 кв.м
• за свободно стоящи рекламни съоръжения
над 3 кв.м
Издаване разрешение за разкопаване на зелени площи,
тротоарни и улични настилки (за ел. кабели, телефони,
водопроводи, канализация, топлопроводи
Издаване на становища за ползване на тротоарни
площи за строителни материали на кв. м месечно:
В І зона на гр. Завет, с. Брестовене, с. Острово, с.
Прелез и с. Веселец
Във ІІ зона на гр.Завет, с. Брестовене, с. Острово,
с.Прелез и с. Веселец; с. Сушево и с. Иван Шишманово
Издаване
на
становища
по
проекти
и
инвестиционни предложения - на брой:
Сградни инсталации, монтаж на машини и съоръжения

5.4.

6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.

8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2.
10.

Електроразпределителни уредби
Присъствие на служител при откриване на строителна
площадка, определяне линия и ниво на строеж;

30 лв

30 дни

При заявяване
на услугата

0.15 лв./кв.м,
но не помалко
от 10.00 лв.

30 дни

При заявяване
на услугата

3

4

5

30 дни

При заявяване
на услугата

30 дни

При заявяване
на услугата

60.00 лв.

30 дни

При заявяване
на услугата

15.00 лв.

30 дни

При заявяване
на услугата

25.00 лв.

5.00 лв.
10.00 лв.

При заявяване
на услугата
15.00лв.
30.00 лв.
45.00 лв.

30 дни
14 дни
7 дни
При заявяване
на услугата

20.00 лв.
40.00 лв.

14 дни
7 дни
30 дни

При заявяване
на услугата

10.00 лв.
плюс 50.00лв.
депозит

5 дни

При заявяване
на услугата

1.50 лв.

14 дни

1.00лв

14 дни

15.00 лв.

30 дни

50.00 лв.

30 дни
30 дни

5.00 лв
10.00 лв.

15.00 лв

При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата

При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата

11.

12.

проверка за установяване на съответствието на строежа
с издадените строителни книжа
Издаване на констативен протокол, удостоверяващ
степента на завършеност на строеж– приложение 2 към
ЗМДТ
Извършване на контролни действия за констатиране на
незаконно строителство по реда на чл.224 от ЗУТ

1

2

13.

Заверка на екзекутивни чертежи, приети за безсрочно
съхранение, съгласно чл.175 от ЗУТ:
• на строежи І категория
• на строежи ІІ категория
• на строежи ІІІ категория
• на строежи ІV категория
• на строежи V категория
Регистриране на технически паспорт на строеж,
съгласно чл.16 от Наредба № 5 за техническите
паспорти на строежите
Издаване на удостоверение за въвеждане в
експлоатация (строеж ІV категория):

14.

15.

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.8.
15.9.

15.10

15.11

15.12

30.00 лв.

14 дни

При заявяване
на услугата

25.00 лв.

14 дни

При заявяване
на услугата

3

4

5

При заявяване
на услугата
50.00 лв.
40.00 лв.
30.00 лв.
20.00 лв.
15.00 лв.

14 дни

безплатно

3 дни

Частни, горски и селскостопански пътища и
съоръженията към тях и други - на брой
Улици от второстепенната улична мрежа V и VІ клас –
на брой
Съоръжения към улици от второстепенната улична
мрежа V и VІ клас – на брой
Жилищни сгради със средно застрояване до 2000 кв.м.на брой
Жилищни сгради със средно застрояване над 2000 кв.м
– на брой
Сградните отклонения на инженерната мрежа към
жилищни сгради – на брой
Смесени сгради – на брой

300.00 лв.

7 дни

200.00 лв.

7 дни

50.00 лв.

7 дни

300.00 лв.

7 дни

500.00 лв.

7 дни

100.00 лв.

7 дни

500.00 лв.

7 дни

Сградните отклонения на инженерната мрежа към
смесени сгради – на брой
Сгради и съоръжения за обществено обслужване - ново
строителство – на брой:
• до 100 кв.м;
• от 101 до 200 кв.м;
• от 201 до 300 кв.м;
• от 301 до 500 кв.м;
• над 500 кв.м.
Преустройство на сгради и съоръжения за обществено
обслужване – на брой:
• до 100 кв.м;
• от 101 до 200 кв.м;
• от 201 до 300 кв.м;
• от 301 до 500 кв.м;
• над 500 кв.м.
Производствени сгради с капацитет от 50 до 100
работни места и съоръженията към тях - ново
строителство- на брой
Преустройство на производствени сгради с капацитет
от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях –
на брой

100.00 лв.

7 дни

50.00 лв.
70.00 лв.
100.00 лв
150.00 лв.
300.00 лв.

При заявяване
на услугата

При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата

7 дни

При заявяване
на услугата
30.00 лв.
50.00 лв.
70.00 лв.
100.00 лв.
150.00 лв.

7 дни

300.00 лв.

7 дни

При заявяване
на услугата

150.00 лв

7 дни

При заявяване
на услугата

15.13

Паркове за отдих, атракционни паркове, гробищни
паркове, сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити
паркинги, разположени в самостоятелни УПИ – на брой

16.

Издаване на удостоверение
експлоатация (строеж V кат):

1

2

16.1

Жилищни сгради с ниско застрояване, вилни сгради,
включително заведения с капацитет до 50 места за
посетители:
• до 100 кв.м
• от 101 кв.м до 500 кв.м
Смесени сгради с ниско застрояване

16.2
16.3

16.4

16.5
16.6
16.7
16.8

16.9

16.10
17.

18.
19.

20.

за

въвеждане

70.00 лв

7 дни

При заявяване
на услугата

3

4

5

в

Сгради и съоръжения за обществено обслужване:
• до 50 кв. м.
• над 51 кв.м.
При преустройство и промяна на предназначението на
сгради и съоръжения за обществено обслужване:
• до 50 кв. м.
• над 51 кв.м.
Индивидуални гаражи или гаражи в гаражни групи – на
брой
Паркинг - гаражи
Открити паркинги с капацитет до 50 паркоместа и
складови сгради
Производствени сгради и съоръженията към тях с
капацитет:
• до 10 работни места
• над 11 работни места
Преустройство и промяна на предназначението на
сгради за производство и съоръженията към тях с
капацитет:
• до 10 работни места
• над 11 работни места
Допълващо застрояване, извън строежите по VІ
категория
Удостоверение за наличие (липса) на проектна
документация:
- обикновена
- бърза
За издаване на удостоверение и скица по чл.13 от
ППЗСПЗЗ
За издаване на удостоверение за корекционен
коефициент на земите по §4 от ЗСПЗЗ:
- обикновена
- бърза
- експресна
Съгласуване на проекти за временна организация на
движението

При заявяване
на услугата
7 дни
50.00 лв.
100.00 лв
120.00 лв.
70.00 лв.
150.00 лв.

7 дни
7 дни

При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата

7 дни

При заявяване
на услугата

50.00 лв.
120.00 лв.
30.00 лв.

7 дни

120.00 лв.

7 дни

50.00 лв.

7 дни
7 дни

При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата

70.00 лв.
120.00 лв.
При заявяване
на услугата
7 дни
50.00 лв.
70.00 лв.
30.00 лв.

7 дни

5.00 лв
10.00 лв.
25.00 лв.

7 дни
3 дни
7 дни

5.00 лв.
10.00 лв.
15.00 лв.

14 дни
7 дни
1 ден

20.00 лв

14 дни

При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата
При заявяване
на услугата

След
съгласуване на
проекта

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 да бъде обявено чрез интернет- страницата на Община гр.Завет.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
1.5.Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 7 за базисните /начални/ цени за
отдаване под наем на обекти –общинска собственост.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
Предвид това, че докладната записка бе разгледана на заседание на постоянните комисии,
изказвания по нея не се направиха.
Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ №133:
В Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община
Завет и Наредба №7 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти – общинска
собственост е заложено ежегодно актуализиране на наемните цени на обектите, предоставени под
наем, със статистически отчетения индекс на инфлация за предходната година.
По данни на Националния статистически институт индексът на инфлация за 2008 год. е 7,8 %.

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА
и чл.20, ал.5 и чл.30 от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на община Завет, и чл.9 от Наредба №7 за базисните (начални) цени за отдаване
под наем на обекти – общинска собственост Общински съвет гр.Завет със 17/седемнадесет/
гласа „За” , против–0/нула/, въздържали се–0 /нула/ от проведено, съгласно чл.27, ал. 5 от
ЗМСМА, поименно гласуване, както следва:
№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Име, презиме и фамилия на общинския съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Ерол Дауд Юсеин
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Шабан Ариф Шабан
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев
Общо гласували:

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
17

РЕШИ:
1. Приема Наредба за изменение на Наредба №7 за базисните (начални) цени за отдаване под
наем на обекти – общинска собственост, както следва:

НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №7 ЗА БАЗИСНИТЕ (НАЧАЛНИ) ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ
ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
§1 В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Таблицата към ал. 1 се изменя така:
„
№

ВИД НА ОБЕКТА

1
1
2
3

2

4
5
1
6

7
8
9
10
11

12

13
14
15
16

17

18
19
20
21
22

Магазин
Аптеки
Заведения за обществено хранене и сладкарници без
алкохол
Заведения за обществено хранене и сладкарници с
алкохол
Ателиета за услуги
2
Лекарски и стоматологични кабинети
а) за лекари и стоматолози, сключили договор със
РЗОК
б) за лекари и стоматолози на свободна практика
Кантори
Банки
Тотопунктове
Производствени помещения
Изкупвателни пунктове
а) мляко
б) билки, зеленчуци
Самостоятелни складове
а) покрити
б) открити с площ
- до 100 м2
- от 101 м2 до 1 000 м2
- над 1 000 м2
Офиси, административни помещения
Частни училища
Клубове на партии, обществени организации,
движения и сдружения с идеална цел
Площи за спортна дейност
а) покрити
б) открити
Спортни обекти
а) спортни зали
б) басейни
Гаражи и гаражни клетки
Складови помещения за обекти
Сервизни помещения за обекти
Охраняеми и платени паркинги
Помещения за клубове на неправителствени
организации

месечна наемна цена в лв./м2 без
ДДС
І зона
ІІ зона
4
6
3.30
2.46
3.30
2.46
2.46
1.97
3.30

2.46

3.30
4

2.46
6

0.47

0.47

4.93
4.93
6.57
6.57
2.46

4.93
4.10
4.93
4.93
1.65

2.46
2.46

1.65
1.65

3.30

2.46

0.56
0.36
0.20
3.30
3.30
0.71

0.41
0.27
0.15
2.46
2.46
0.58

0.26
0.17

0.20
0.13

0.34
0.47
3.30
2.46
2.46
1.65
0.42

0.26
0.41
2.46
1.65
1.65
1.27
0.37

2.
В ал. 4:
а/ в т.1 числото „6” се заменя с „9”.
б/ в т. 2 числото „10” се заменя с „15”.
3.
Ал. 9 се изменя така:
„(9) За празни дворни места се заплаща 15.00 лв./дка за стопанска година за І-ва зона на
гр.Завет, с.Брестовене, с.Острово, с.Прелез и с.Веселец и 12.00 лв./дка за стопанска година за ІІ-ва
зона на гр.Завет, с.Брестовене, с.Острово, с.Прелез и с.Веселец и дворни места в с.Сушево и с.Иван
Шишманово.”
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Границите на зоните в гр.Завет, с.Брестовене и с.Острово са приети с Решение
№1, т.9 в Протокол №10/10.10.1991 год. на Вр. Обл ИК- Разград, а в с.Прелез и с.Веселец - с
Решение №154 от Протокол №17/24.02.2005 год. На Общински съвет гр.Завет.”
§ 3. Член 4 изменя така:
„Чл. 4. При отдаване под наем на нежилищни помещения, находящи се на територията на
кметства с.Сушево и с.Иван Шишманово, да се ползват базисните наемни цени, определени за ІІ
зона.”
§ 4. Член 5 се отменя.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Тази наредба влиза в сила от 01.02.2009 год. и изменя досега действащата Наредба №7
за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост на Община
Завет.
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
1.6. Утвърждаване числеността на персонала в детските градини и обслужващите
звена на територията на Община Завет през учебната 2008/2009 година.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
По докладната записка се направиха следните коментари:
Димитър Ковачев – в изготвената справка да няма техническа грешка. От изнесетого става
ясно, че на всяка група има по 4 човека персонал, в т.ч. педагогически и непедагогически. Защо в
Острово има повече назначен персонал.
Четин Емин – в ЦДГ с.Острово има четири групи, съответно 8 детски учителки, директор – 1,
лелки – 4, готвач и помощник готвач, огняр, перачка, завеждащ АТС – част и домакин – 1 бр., или
общо 18 бр.
Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ №134:
През изминалата 2008 година всички училища на територията на общината преминаха на
делегирани бюджети. Числеността на техния персонал се утвърждава от директора на съответното
училище.
Детските градини от общината не прилагат системата на делегираните бюджети и тяхната
численост се утвърждава от Първостепенния разпоредител на бюджетни кредити. Те ще продължат
да бъдат представлявани от Направление „Образование” – Второстепенен разпоредител на
бюджета. За тяхното счетоводно обслужване следва в Направление „Образование” да се утвърди 1
щ.бр. – счетоводител.

Във връзка с оптималната организация на работата на общинските детски градини и
обслужващи звена на територията на Община Завет през учебната 2008/2009 година и
тяхното финансово обезпечаване и на основание чл.21, ал.1,т.6 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Закона за народната
просвета и чл. 12 ал.1 от Наредба №3 на Министерство на образованието и науката от
18.02.2008 година, за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността
на персонала в системата на народната просвета, Общинският съвет Завет със 17/седемнадесет/
гласа „За” , против–0/нула/, въздържали се–0 /нула/ от проведено, съгласно чл.27, ал. 5 от
ЗМСМА, поименно гласуване, както следва:
№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Име, презиме и фамилия на общинския съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Ерол Дауд Юсеин
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Шабан Ариф Шабан
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев
Общо гласували:

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
17

РЕШИ:
1.Утвърждава численост на персонала в детските градини в Община Завет, които не
прилагат системата на делегираните бюджети за учебната 2008/2009 година, както следва:
№

Детска градина, населено място

1
2

ОДЗ”Слънчо”гр.Завет
ЦДГ”Радост”с.Острово

3
4

ЦДГ”Червена шапчица”с.Брестовене
ЦДГ”Пролет”с.Веселец

5
6
7

ЦДГ-с.Ив.Шишманово

Брой групи в ДГ

Численост на
персонала

5+1
4

24
18

5
1,5

20
6

ЦДГ”8 март”с.Сушево

1

4

ЦДГ”Славейче”с.Прелез

1

4

Общо

1

4

19,5

80

2. Средствата за издръжка на персонала по т.1 се осъществява със средства от държавния
бюджет, чрез бюджета на Община гр.Завет.

3. Утвърждава численост на персонала в дейност „Други дейности по образованието” в
размер на 1 /една/ щ.бр. - счетоводител , считано от 01.01.2009г.
4. Финансирането издръжката на персонала по т.3 със средства от Местни приходи , да бъде
заложена в „Бюджет 2009” на Община гр.Завет.
5. 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 АПК.
1.7. Изграждане на доброволни формирования на Община гр.Завет
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
Предвид това, че докладната записка бе разгледана на заседание на постоянните комисии,
изказвания по нея не се направиха.
Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ №135:
Във връзка с изискванията на Раздел ІІІ „Доброволни формирования” към глава Четвърта от
Закона за защита при бедствия и аварии е необходимо на територията на всяка община да бъдат
изградени доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствие и
отстраняване на последиците от него.
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка и чл.41 от Закона за защита при бедствия във връзка с Решение
№ 392/20.06.2008г. на МС и писмо № 208-00-6 от 20.10.2008г. на Териториална дирекция
„Гражданска защита” гр.Разград , Общинският съвет гр.Завет със 17/седемнадесет/ гласа „За” ,
против–0/нула/, въздържали се–0 /нула/
РЕШИ:
1. Създава Доброволно формирование за защита при бедствия на територията на община
гр.Завет с численост до 25 доброволци.
2. 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.
1.8. Създаване на Комисия за извършване на проверка относно установяването на конфликт
на интереси.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
Предвид това, че докладната записка бе разгледана на заседание на постоянните комисии,
изказвания по нея не се направиха.
Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ №136:
Във връзка с изискванията на чл.25 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси / ДВ бр.94 от 2008г./ е необходимо да се създаде комисия, която да извършва проверки на
общинските съветници и кметовете за установяването на конфликт на интереси.
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси, Общинският съвет гр.Завет със 17/седемнадесет/ гласа „За” , против–0/нула/,
въздържали се–0 /нула/
РЕШИ:

1.Създава Комисия по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси в състав от 5 члена, както следва:
1. Сюзан Хюсмен Али – общински съветник - Председател
2. Емил Калинов Стефанов – общински съветник - Член
3. Ниязи Ниязиев Мехмедов – общински съветник - Член
4. Ертан Сали Бахар – зам.-кмет на Община - Член
5. Юрисконсулта на Общината - Член
2.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.
1.9. Провеждане на конкурс за възлагане на превоз на
пътници по свободни линии от
общинската, областната и републиканската транспортни схеми.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
Предвид това, че докладната записка бе разгледана на заседание на постоянните комисии,
изказвания по нея не се направиха.
Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ №137:
На 30.01.2009 година изтича договора за осъществяване на обществен превоз на пътници по
автобусни линии от транспортната схема на Община Завет с фирма „ Транс 2002” ООД с търговски
адрес: гр. Кубрат, ул.Лом № 2,
Община Кубрат, област Разград, с управител Шабан Емин Керим.
На основание чл. 29 от Наредба № 2/15.03.2002 година за условията и реда за утвърждаване
на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки
автомобили и с цел да не се прекъсва транспортното обслужване на пътниците от транспортната
схема на община Завет, с писмо изх. № 08-04-13/22.08.2008 г.на Областния управител на област
Разград беше разрешено да се сключи шест месечен договор с фирма „ Транс 2002” ООД, до
провеждането на конкурса.
Във връзка с изложеното се налагат да се проведат нови конкурси, с цел обезпечаване на
съответните линии с автобусни превозвачи и недопускане нарушение на транспортното обслужване
на населението на община Завет.
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.17, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4, ал.5, ал.7, чл.19, ал.1, чл.20, чл.21, чл.22, ал.2,
чл.23, ал.2, чл.24, чл.25, чл.26, ал.2 и чл.27 от Наредба № 2/15.03.2002 година за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с
автобуси и леки автомобили, Общинският съвет гр.Завет със 17/седемнадесет/ гласа „За” ,
против–0/нула/, въздържали се–0 /нула/

РЕШИ:
І. Възлагане на превозите по линиите от общинската, областната и републиканската транспортни
схеми от квотата на община Завет, посочени в Приложение №1, да стане чрез провеждане на конкурс
1.Варна-Завет - 16,10 ежедневно
2. Завет – Разград / през с. Дянково/ - 6.30, 10.00, 17.00 ежедневно
3.Завет – Разград / през с. Киченица/ - 07.00, 12.00, 18.10 ежедневно
4.Острово - Брестовене - Завет – Прелез – Веселец - Иван Шишманово - Исперих- 6.50, 14.15
ежедневно
5.Завет-Прелез-Веселец-Иван Шишманово-Исперих- 09.50 ежедневно
6.Завет-Острово-Брестовене-Завет- 6.22 ежедневно
7.Завет-Сушево-Завет – 13.30, 17.30 ежедневно
8.Завет-Иван Шишманово-Завет- 06.00, 7.25, 13.30, ежедневно

II. Делегира изпълнението на функциите си по провеждането на конкурса и оценката на
постъпилите предложения на Кмета на Община Завет, като му възлага и изготвянето на конкурсната
документация.
III. 1. В комисията за провеждане на конкурса и оценката на постъпилите предложения да се състои
от 9 члена в това число:
Представители на Община Завет;
Правоспособен юрист;
Представител на Изпълнителна агенция ”Автомобилна администрация”;
Представител на ТД на НАП Разград;
Представители на браншови организации в областта на автомобилния транспорт;
Представител на КАТ “Пътна полиция”.
Представители на Общинския съвет гр.Завет – Хюсеин Хайри Руфи и Димитър Стефанов
Ковачев - общински съветници.
III.2. Не може да бъде член на комисията лице, което е кандидат и/или член на ръководните органи
и/или съдружник /акционер/ в търговско дружество- кандидат за участие в конкурса.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

III.3. Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват най- малко 2/3 от членовете.
IV. Утвърждава критериите и начина на оценка и класиране на кандидатите, които ще участват в
конкурса за възлагане на превозите на пътници по линии от общинската, областната и
републиканската транспортни схеми:
1. Предмет на конкурса- възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от
общинската транспортна схема от областната и републиканска транспортни схеми от квотата на
Община Завет, а именно:
1.Варна-Завет - 16,10 ежедневно
2. Завет – Разград / през с. Дянково/ - 6.30, 10.00, 17.00 ежедневно
3.Завет – Разград / през с. Киченица/ - 07.00, 12.00, 18.10 ежедневно
4.Острово - Брестовене - Завет – Прелез – Веселец - Иван Шишманово - Исперих- 6.50, 14.15
ежедневно
5.Завет-Прелез-Веселец-Иван Шишманово-Исперих- 09.50 ежедневно
6.Завет-Острово-Брестовене-Завет- 6.22 ежедневно
7.Завет-Сушево-Завет – 13.30, 17.30 ежедневно
8.Завет-Иван Шишманово-Завет- 06.00, 7.25, 13.30, ежедневно
2. Правно основание за конкурса – чл.17 от Наредба № 2/15.03.2002 год. на Министерство на
транспорта и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили.
3.Срок на договорите за възлагане на превозите – 5 години
4. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
4.1. Само лица, притежаващи лицензия за обществен превоз на пътници.
4.2.
Автобусите на кандидатите да отговарят на изискванията на Раздел III от Глава II на Наредба
№ 2/2002 год. и на Наредба № 33/1999 год. на МТС.
4.3.Водачите на автобусите да отговарят на изискванията на Раздел II от Глава II на Наредба №
2/2002 год. на МТС.
5. Ограничение за участие в конкурса:
5.1.
Не се допускат лица, които не притежават лицензия за обществен превоз на пътници и/ или
които не са подали в обявения срок валидно предложение за участие в конкурса;
6. Други изисквания към кандидатите – да поддържат качествено и културно обслужване на
пътниците, отлични санитарно-хигиенни условия при пътуване, спазване на маршрутното
разписание и други задължения, поети със сключване на договора.

7. Начин на образуване на предлаганата цена на билетите - икономически обоснована цена при
подаване на заявлението за участие в конкурса. При промяна на нормативно определените фактори,
влияещи върху тази цена, да не я променят / увеличават или намаляват/ без предварително
съгласуване с Община Завет.
8. Срок за валидност на предложенията – минимум 90 дни от деня на подаване на заявлението за
участие в конкурса.
9. Вид и размер на гаранцията – за участие в конкурса се внася парична гаранция в размер
съответно: за общинска автобусна линия- 50 лева, за областна автобусна линия- 80 лева, за
републиканска автобусна линия- 100 лева. Ако кандидата не бъде класиран на първо мястогаранцията се връща, след сключване на договор със класиран кандидат. Ако бъде класиран на първо
място и сключи договор, гаранцията за участие в конкурса се трансформира в гаранция по
изпълнението на договора. Сумите се внасят в касата на общината и вносната квитанция е част от
документацията на кандидата.
10. Документация за участие в конкурса - получава се от стая № 204 на общината, след
предварително заплащане в касата на общината на сумата, посочена в Раздел VI. Тези суми не се
възстановяват.
11. Критерии, по които ще се оценяват предложенията на кандидатите :
11.1.Съответствие на автомобилите по категория, клас и количество, заедно с резервните, съгласно
изискванията на конкурса.
• При неосигурен необходим брой автобуси за всички линии, за които се кандидатства кандидатът се декласира.
• При съответствие с условията на конкурса – 1 т.
• При наличие на повече резервни автобуси –за всеки автобус по 1 т.
Съотношение на работещи към резервни автобуси: На всеки 5 работещи автобуса по един
резервен, ако притежава до 5 автобуса – задължително 1 резервен.
В числото на работещите се включват и автобусите, ангажирани по други договори, освен с
Община Завет, на превозвача с трети лица. Допуска се кандидатстването с автобус, който е
ангажиран по договор с трето лице, ако от маршрутното разписание е видно, че е възможно да
се изпълняват и двете линии, без да се налага промяна на действащото маршрутно разписание.
В този случай, кандидатът следва да представи в предложението си и маршрутното
разписание, по което е ангажиран автобуса.
11.2.Собственост на автобусите, включени в лицензията на кандидата, с които се кандидатства за
конкретната линия :
•
•
•

Собствен автобус – 10 т.
Автобус на лизинг, с клауза за прехвърляне на собствеността – 6 т.
Нает – 2 т.
Ако резервният автобус е нает или на лизинг се отнема по 1 точка.

11.3. Осигурено сервизно обслужване за поддържане и ремонт на автобусите :
• Собствена сервизна база– 12 т.
• Сервизна база на договорна основа, изградена и работеща – 6 т.
11.4. Гаражна площ за целия притежаван парк, включваща гараж и охраняем паркинг, съответстващ
на броя на автобусите :
•
•

Изградена собствена гаражна площ – 12 т.
Наета гаражна площ – 6 т.
Обстоятелствата по критерии 11.2, 11.3 и 11.4 се удостоверяват със съответните документи :
нотариален акт за собственост, договор за наем с нотариална заверка на подписите. При
установяване от комисията по провеждане на конкурса на несъответствие между декларираното от
кандидата и реалното състояние, кандидата се декласира.
11.5. Възраст на автобуса, с който се кандидатства за определена линия. Данни за възрастта се
вземат от регистрационния талон и митническата декларация за внос на автомобилите.

• До 5 години – 12 т.
• От 5 до 10 години – 9 т.
• От 10 до 15 години – 7 т.
• От 15 до 20 години – 4 т.
• От 20 до 25 години – 2 т.
На автобуси на възраст над 25 години не се дават точки. Резервните автобуси не се оценяват, а
възраста им се взема пред вид при равенство на точките на кандидатите за определена линия.
11.6. Цена на билета до крайния пункт :
• На кандидат, предложил най- ниска цена – 10 т.
• На кандидат, предложил цена с 10% по – висока – 8 т.
• За цена до 20 % по-висока от най- ниската цена – 5 т.
• За цена над 20 % по- висока от най- ниската цена – 2 т.
• Цени на билетите, които не са икономически обосновани или нереално ниски не се оценяват.
11.7.Възможност за оперативно ръководство и контрол за обезпечаване на сигурността на
превозите :
• Наличие на диспечерски връзки или мобилни връзки по действащ договор с мобилен оператор –
4 т.
• Липса на такива връзки – 0 т.
11.8. Предложения със социално значение– от 1 до 5 т. в зависимост от предложенията.
11.9. Звездна категоризация на превозното средство :
• Една звезда - 1 т.
• Две звезди - 2 т.
• Три звезди - 3 т.
• Четири звезди - 4 т.
Точките се дават съобразно представеното удостоверение за звездна категоризация
11.10.Екологичност на превозното средство :
• При кандидатстване с автобус със сертификат за екологично работещ двигател:
• /ЕВРО 3/ - 3 т.
• /ЕВРО 2/ - 2 т.
• /ЕВРО 1/ - 1 т.
• Без сертификат – 0 т.
11.11.Оборудване на превозното средство за превоз на трудно подвижни лица:
• Оборудвано превозно средство – 5 т.
• Необорудвано – 0 т.
11.12. Опит на превозвача:
• Обслужвал линии по договор с Община Завет –4 т.;
• Обслужвал линии по договори с друга община – 2 т.;
• Необслужвал линии по договор с община – 1 т.
11.13. Регистрация по ЗДДС:
• Кандидат, регистриран по ЗДДС – 2 т.;
• Кандидат без регистрация – т.
12. Начин на оценка и класиране на подадените предложения:
• Извършва се за всяка линия на база получения сбор от отделните критерии.
• Класира се на първо място кандидата, получил най-много точки.
• При равен брой точки се предпочита кандидата, получил повече точки по критерия - “Цена на
билета”.
• При ново равенство – по критерий - “Допълнителни предложения със социално значение”.
• При ново равенство – по критерий - “Възраст на автобуса”.
13. Място и срок за подаване на писмените предложения :
14.1. Място на подаване – предложенията се предоставят запечатани в непрозрачен плик в Центъра
за информация и услуги на Община Завет лично от кандидата или упълномощен негов представител
или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Предложението за всяка линия да се
предоставя отделно, ако кандидата ще участва за повече от една линия.

14.2. Срок за подаване – до 17.00 часа на тридесет и първия ден календарен /вкл./ след публикуване
в един централен ежедневник и един местен вестник. Ако датите на изтичане на срока за двете
публикации е различен, се взема предвид по-късната дата. Същият срок се счита до първия следващ
го работен ден, ако съвпадне с неработен.
14. Място, ден и час за разглеждане и оценяване на предложенията :
15.1. Отварянето и проверката на съответствието на офертите с условията на конкурса се извършва в
един ден за всички автобусни линии, за които е обявен.
15.2. Оценяването и класирането на предложенията се извършва в един ден за всеки вид линии.
15.3. Комисията по провеждане на конкурса и оценка на предложенията ще ги разгледа на
следващия работен ден, след изтичане на крайния срок за подаването им в зала № 102 на Община
Завет.
16. Адрес и телефон за контакти :
7330 град Завет, ул.“Лудогорие” № 19, тел. : 08442/20-20 /вътрешен 131/
V. Определя цената на конкурсната документация за участие в размер на 80 /осемдесет/ лева
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.
1.10. Кандидатстване с проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА
ОТПАДНИ ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ
ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖА НА ГР.ЗАВЕТ” по Оперативна програма „Околна среда
2007-2013 г., Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в населените места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж.,
попадащи в градските агломерационни ареали”, Процедура: „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.” и
Референтен номер: BG 161РО005/08/1.12/01/07.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
Предвид това, че докладната записка бе разгледана на заседание на постоянните комисии,
изказвания по нея не се направиха.
Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ №138:
Министерство на околната среда и водите обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Околна сред 2007-2013 г. „BG161PO005/08/1.12/01/07
Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.
Целта на процедура ”BG161PO005/08/1.12/01/07 Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” е да се подпомогне намаляването на
несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационна система,
както и постигането на съответствие с Директива 91/271/ЕИО посредством осигуряване на
(екологосъобразно) заустване на битовите отпадъчни води от агломерации с над 2 000 е.ж., в които
попада и гр.Завет и в допълнение, в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски
агломерационни ареали.
Община Завет подготви проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА
ОТПАДНИ ВОДИ, КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ
ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖА НА ГР.ЗАВЕТ”, на стойност под 25 000 000 eвро, с който да
кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”:
Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
населените места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градските

агломерационни ареали”, Процедура: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води”
Референтен номер: BG 161РО005/08/1.12/01/07
Дейностите заложени в проектното предложение ще допринесат за подобряване на качеството на
живот на населението и повишаване на възможностите за инвестиции. Те са основен и важен
приоритет за развитието на Община Завет в съответствие с политиките и Директивите на
Европейския съюз в областта на екологичното законодателство и за устойчиво местно развитие.
Проектът за „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ,
КАНАЛИЗАЦИОННА
МРЕЖА
И
РЕКОНСТРУКЦИЯ
НА
ЧАСТ
ОТ
ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖА НА ГРАД ЗАВЕТ” ще допринесе за ипълнението на:
Приоритет1 Подобряване на техническата, социалната и екологична инфраструктура на общината
Специфична цел.1.2. Подобряване на водоснабдителна и канализационна мрежа и екологична
инфраструктура
Мярка 1.2.1.Проектиране и подготовка на техническа документация за водоснабдителни
съоръжения и канализация
Мярка 1.2.2.Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа от Плана за
развитие на Община Завет за периода 2007-2013 година.
За участие с проект на Община Завет – „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни
води, канализационна мрежа и реконструкция на част от водоснабдителната мрежа на град
Завет” , на стойност под 25 000 000 евро, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Ореративна програма „Околна среда 2007-20013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населените места с над 2000 е.ж. и в
населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градските агломерационни ареали”, Процедура:
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000
до 10 000 е.ж.” , Референтен номер: BG 161РО005/08/1.12/01/07, не е необходимо съфинансиране
от страна на Община Завет.
Процедурата предвижда при сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ авансово плащане 10%, междинни и окончателни плащания.
В условията за кандидатстване се изисква да представим доказателства за осигурени средства
за покриване на разходи по проекта, които не се осигуряват от Оперативна програма “Околна среда
2007- 2013г.”- т.н. недопустими разходи, както и за покриване разходите по проекта, преди те да
бъдат възстановени от оперативната програма.
Общината поиска предварително съгласие на 2 финансови институции с представителства в
град Завет, в т.ч. и обслужващата банка, за финансиране на проекта, както са изискванията в
насоките за кандидатстване по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. И
двете институции Инвестбанк АД и банка “ДСК” изразиха, чрез писма за подкрепа, готовност да се
включат в реализирането на проекта. Тази готовност е предварителна, защото при подписан договор
ще се изпълнят изискванията на ЗОП.
Съгласно изискванията на насоките за кандидатстване е необходимо Решение на Общински
съвет – Завет, с което се ДЕКЛАРИРА, че Община Завет ще кандидатства с проект „Изграждане на
пречиствателна станция за отпадни води, канализационна мрежа и реконструкция на част от
водоснабдителната мрежа на град Завет” пред Министерството на околната среда и водите по
Оперативна програма „Околна среда 2007-20013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населените места с над 2000 е.ж.
и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градските агломерационни ареали”,
Процедура: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.” , Референтен номер: BG 161РО005/08/1.12/01/07.
Предвид гореизложеното и с цел кандидатстване на Община Завет с проект „Изграждане на
пречиствателна станция за отпадни води, канализационна мрежа и реконструкция на част от
водоснабдителната мрежа на град Завет” , на стойност под 25 000 000 евро, по процедура за

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-20013
г.”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води
в населените места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градските
агломерационни ареали”, Процедура: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.” , Референтен номер: BG
161РО005/08/1.12/01/07, на основание чл.21, ал.1, т.10 и т.12 от ЗМСМА и чл.3, т.6, чл.4, т.1, чл. 13
от Закона за общинския дълг, Общинският съвет Завет със 17/седемнадесет/ гласа „За” , против–
0/нула/, въздържали се–0 /нула/ от проведено, съгласно чл.27, ал. 5 от ЗМСМА, поименно
гласуване, както следва:
№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Име, презиме и фамилия на общинския съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Ерол Дауд Юсеин
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Шабан Ариф Шабан
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев
Общо гласували:

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
17

Р Е Ш И:
1.ДЕКЛАРИРА кандидатстването по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-20013 г.”, Приоритетна ос 1
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населените
места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градските
агломерационни ареали”, Процедура: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.” , Референтен номер: BG
161РО005/08/1.12/01/07 с проект на Община Завет „Изграждане на пречиствателна станция за
отпадни води, канализационна мрежа и реконструкция на част от водоснабдителната мрежа
на град Завет”.
2. Разрешава поемане на общински дълг и дава съгласието си за получаване на кредит
от банка или друга финансова институция, включително и ФЛАГ - ЕАД с цел осигурено
финансиране на разходите, които не се покриват от Оперативна програма „Околна среда 200720013 г.” и за осигуряване налични средства за покриване на разходите по проекта преди те да
бъдат възстановени при условие, че Община Завет подпише договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проектно предложение „Изграждане на
пречиствателна станция за отпадни води, канализационна мрежа и реконструкция на част от
водоснабдителната мрежа на град Завет”. Общата стойност на получения кредит да не
надвишава заложения бюджет в проектното предложение.
3.Общински съвет Завет възлага на Кмета на Община Завет да предприеме
необходимите действия за кандидатстване с проект на общината - „Изграждане на

пречиствателна станция за отпадни води, канализационна мрежа и реконструкция на част от
водоснабдителната мрежа на град Завет” пред Министерството на околната среда и водите по
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК.
1.11. Кандидатстване с проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА,
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С.БРЕСТОВЕНЕ, ОБЩИНА ЗАВЕТ” по Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г., Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населените места с над 2000 е.ж. и в
населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градските агломерационни ареали”, Процедура:
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации
от 2 000 до 10 000 е.ж.” и Референтен номер: BG 161РО005/08/1.12/01/07.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
Предвид това, че докладната записка бе разгледана на заседание на постоянните комисии,
изказвания по нея не се направиха.
Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ №139:
Министерство на околната среда и водите обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Околна сред 2007-2013 г. „BG161PO005/08/1.12/01/07
Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”.
Целта на процедура ”BG161PO005/08/1.12/01/07 Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” е да се подпомогне намаляването на
несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационна система,
както и постигането на съответствие с Директива 91/271/ЕИО посредством осигуряване на
(екологосъобразно) заустване на битовите отпадъчни води от агломерации с над 2 000 е.ж., в които
попада и гр.Завет и в допълнение, в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски
агломерационни ареали.
Община Завет подготви проект „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА,
ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С.БРЕСТОВЕНЕ, ОБЩИНА ЗАВЕТ”, на стойност под
25 000 000 eвро, с който да кандидатства по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”:
Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
населените места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градските
агломерационни ареали”, Процедура: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води”
Референтен номер: BG 161РО005/08/1.12/01/07
Дейностите заложени в проектното предложение ще допринесат за подобряване на качеството на
живот на населението и повишаване на възможностите за инвестиции. Те са основен и важен
приоритет за развитието на Община Завет в съответствие с политиките и Директивите на
Европейския съюз в областта на екологичното законодателство и за устойчиво местно развитие.

Проектът за „ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА, ПРЕЧИСТВАТЕЛНА
СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА
НА С.БРЕСТОВЕНЕ, ОБЩИНА ЗАВЕТ” ще допринесе за изпълнението на:
Приоритет1 Подобряване на техническата, социалната и екологична инфраструктура на общината
Специфична цел.1.2. Подобряване на водоснабдителна и канализационна мрежа и екологична
инфраструктура
Мярка 1.2.1.Проектиране и подготовка на техническа документация за водоснабдителни
съоръжения и канализация
Мярка 1.2.2.Изграждане и реконструкция на водопроводната и канализационна мрежа от Плана за
развитие на Община Завет за периода 2007-2013 година.
За участие с проект на Община Завет – „Изграждане на канализационна мрежа,
пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция на водопроводната мрежа на село
Брестовене, Община Завет” , на стойност под 25 000 000 евро, по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Ореративна програма „Околна среда 2007-20013 г.”, Приоритетна
ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населените места
с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градските агломерационни ареали”,
Процедура: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.” , Референтен номер: BG 161РО005/08/1.12/01/07, не е
необходимо съфинансиране от страна на Община Завет.
Процедурата предвижда при сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ авансово плащане 10%, междинни и окончателни плащания.
В условията за кандидатстване се изисква да представим доказателства за осигурени средства
за покриване на разходи по проекта, които не се осигуряват от Оперативна програма “Околна среда
2007- 2013г.”- т.н. недопустими разходи, както и за покриване разходите по проекта, преди те да
бъдат възстановени от оперативната програма.
Общината поиска предварително съгласие на 2 финансови институции с представителства в
град Завет, в т.ч. и обслужващата банка, за финансиране на проекта, както са изискванията в
насоките за кандидатстване по процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. И
двете институции Инвестбанк АД и банка “ДСК” изразиха, чрез писма за подкрепа, готовност да се
включат в реализирането на проекта. Тази готовност е предварителна, защото при подписан договор
ще се изпълнят изискванията на ЗОП.
Съгласно изискванията на насоките за кандидатстване е необходимо Решение на Общински
съвет – Завет, с което се ДЕКЛАРИРА, че Община Завет ще кандидатства с проект „Изграждане на
канализационна мрежа, пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция на
водопроводната мрежа на село Брестовене, Община Завет” пред Министерството на околната
среда и водите по Оперативна програма „Околна среда 2007-20013 г.”, Приоритетна ос 1
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населените
места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градските
агломерационни ареали”, Процедура: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.” , Референтен номер: BG
161РО005/08/1.12/01/07.
Предвид изложеното и с цел кандидатстване на Община Завет с проект „Изграждане на
канализационна мрежа, пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция на
водопроводната мрежа на село Брестовене, Община Завет” , на стойност под 25 000 000 евро, по
процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна
среда 2007-20013 г.”, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни
и отпадъчни води в населените места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в
градските агломерационни ареали”, Процедура: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.” , Референтен номер: BG
161РО005/08/1.12/01/07, на основание чл.21, ал.1, т.10 и т.12 от ЗМСМА и чл.3, т.6, чл.4, т.1, чл. 13
от Закона за общинския дълг, Общинският съвет гр.Завет със 17/седемнадесет/ гласа „За” ,

против–0/нула/, въздържали се–0 /нула/ от проведено, съгласно чл.27, ал. 5 от ЗМСМА,
поименно гласуване, както следва:
№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Име, презиме и фамилия на общинския съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Ерол Дауд Юсеин
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Шабан Ариф Шабан
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев
Общо гласували:

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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Р Е Ш И:
1.ДЕКЛАРИРА кандидатстването по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-20013 г.”, Приоритетна ос 1
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населените
места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градските
агломерационни ареали”, Процедура: „Подобряване и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води в агломерации от 2 000 до 10 000 е.ж.” , Референтен номер: BG
161РО005/08/1.12/01/07 с проект на Община Завет „Изграждане на канализационна мрежа,
пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция на водопроводната мрежа на село
Брестовене, Община Завет”
2. Разрешава поемане на общински дълг и дава съгласието си за получаване на кредит
от банка или друга финансова институция, включително и ФЛАГ - ЕАД с цел осигурено
финансиране на разходите, които не се покриват от Оперативна програма „Околна среда 200720013 г.” и за осигуряване налични средства за покриване на разходите по проекта преди те да
бъдат възстановени при условие, че Община Завет подпише договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за осъществяване на проектно предложение „Изграждане на
канализационна мрежа, пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция на
водопроводната мрежа на село Брестовене, Община Завет”. Общата стойност на получения
кредит да не надвишава заложения бюджет в проектното предложение.
3.Общински съвет Завет възлага на Кмета на Община Завет да предприеме
необходимите действия за кандидатстване с проект на общината - „Изграждане на
канализационна мрежа, пречиствателна станция за отпадни води и реконструкция на
водопроводната мрежа на село Брестовене, Община Завет” пред Министерството на околната
среда и водите по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК.

1.12. Одобряване на план – сметка за приходи и разходи от такса за битови отпадъци и
определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2009г.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
Предвид това, че докладната записка бе разгледана на заседание на постоянните комисии,
изказвания по нея не се направиха.
Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ №140:
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.62, чл.66,ал.1 и чл.67, ал.3 от ЗМДТ,
Общинският съвет гр. Завет със 17/седемнадесет/ гласа „За” , против–0/нула/, въздържали се–0
/нула/ от проведено, съгласно чл.27, ал. 5 от ЗМСМА, поименно гласуване, както следва:
№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Име, презиме и фамилия на общинския съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Ерол Дауд Юсеин
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Шабан Ариф Шабан
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев
Общо гласували:

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
17

Р Е Ш И:
1. Одобрява план-сметка за такса битови отпадъци за 2009 г, съгласно чл.66, ал.1 от ЗМДТ –
Приложение № 1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14 Приложение № 2; 2.1;
2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7;
2. Определя размера на такса битови отпадъци за 2009 г., за всяко населено място в Община
Завет, както следва:
2.1. За жилищните имоти на
физически лица в гр.Завет,
с.Острово и с.Брестовене:

3,7 ‰

2.1.1.Сметосъбиране и сметоизвозване
/осигуряване на съдове за ТБО, сметосъбиране и
сметоизвозване/

2,4 ‰

2.1.2.Обезвреждане на ТБО в депо

0,8 ‰

2.1.3.Поддържане на чистота на териториите
за обществено ползване

0,5‰

2.2.За нежилищни имоти на физически
лица във гр.Завет, с.Острово и с.Брестовене:

6.5 ‰

2.2.1.Сметосъбиране и сметоизвозване
/осигуряване на съдове за ТБО, сметосъбиране и
сметоизвозване/

3.0 ‰

2.2.2.Обезвреждане на ТБО в депо

2,5 ‰

2.2.3.Поддържане на чистота на териториите
за обществено ползване

0,1 ‰

2.3. За незастроени имоти /само земя/ за
физически лица във гр.Завет, с.Острово
и с.Брестовене:
2.3.1.Обезвреждане на ТБО в депо
2.3.2.Поддържане на чистота на териториите
за обществено ползване

1,5 ‰
1.0 ‰
0,5 ‰

2.4. За жилищните имоти на
юридически лица в гр.Завет,
с.Острово и с.Брестовене:

4,00 ‰

2.4.1.Сметосъбиране и сметоизвозване
/осигуряване на съдове за ТБО, сметосъбиране и
сметоизвозване/

2,6 ‰

2.4.2.Обезвреждане на ТБО в депо

0,8 ‰

2.4.3.Поддържане на чистота на териториите
за обществено ползване

0,6 ‰

2.5..За нежилищни имоти на юридически
лица в гр.Завет,
с.Острово и с.Брестовене:

9.1 ‰

2.5.1.Сметосъбиране и сметоизвозване
/осигуряване на съдове за ТБО, сметосъбиране и
сметоизвозване/

3,5 ‰

2.5.2.Обезвреждане на ТБО в депо

4,0 ‰

2.5.3.Поддържане на чистота на териториите
за обществено ползване

1,6 ‰

2.6. За незастроени имоти /само земя/ за
юридическа лица в гр.Завет,
с.Острово и с.Брестовене:
2.6.1.Обезвреждане на ТБО в депо
2.6.2.Поддържане на чистота на териториите

1,5 ‰
1,0 ‰

за обществено ползване
2.7..За жилищните имоти на
Физически лица в селата Прелез,
Веселец, Ив.Шишманово и Сушево:
2.7.1.Сметосъбиране и сметоизвозване
/осигуряване на съдове за ТБО, сметосъбиране и
сметоизвозване/
2.7.2.Обезвреждане на ТБО в депо
2.7.3.Поддържане на чистота на териториите
за обществено ползване

0,5 ‰

3,7 ‰

2,4 ‰
0,8 ‰
0,5 ‰

2.8..За нежилищните имоти на
физическите лица в селата Прелез,
Веселец, Ив.Шишманово и Сушево:

6.5 ‰

2.8.1.Сметосъбиране и сметоизвозване
/осигуряване на съдове за ТБО, сметосъбиране и
сметоизвозване/

3.0 ‰

2.8.2. Обезвреждане на ТБО в депо
2.8.3. Поддържане на чистота на териториите
за обществено ползване
2.9. За незастроени имоти /само земя/ за
физически лица в
селата Прелез,
Веселец, Ив.Шишманово и Сушево:
2.9.1.Обезвреждане на ТБО в депо
2.9.2.Поддържане на чистота на териториите
за обществено ползване
2.10..За жилищните имоти на
юридически лица в селата Прелез,
Веселец, Ив.Шишманово и Сушево:
2.10.1.Сметосъбиране и сметоизвозване
/осигуряване на съдове за ТБО, сметосъбиране и
сметоизвозване/

2,5 ‰
1.0 ‰

1,5 ‰

1.0 ‰
0,5 ‰

4.00 ‰

2,6 ‰

2.10.2.Обезвреждане на ТБО в депо
2.10.3.Поддържане на чистота на териториите
за обществено ползване

0,6 ‰

2.11..За нежилищните имоти на
юридически лица в селата Прелез,
Веселец, Ив.Шишманово и Сушево:

9.1 ‰

2.11.1.Сметосъбиране и сметоизвозване
/осигуряване на съдове за ТБО, сметосъбиране и
сметоизвозване/

3,5 ‰

2.11.2. Обезвреждане на ТБО в депо

4,0 ‰

0,8 ‰

2.11.3. Поддържане на чистота на териториите
за обществено ползване

1,6 ‰

2.12. За незастроени имоти /само земя/ за
юридически лица в селата Прелез,
Веселец, Ив.Шишманово и Сушево:

1,5 ‰

2.12.1.Обезвреждане на ТБО в депо
2.12.2.Поддържане на чистота на териториите
за обществено ползване

1,0 ‰
0,5 ‰

2.13. Според количеството на битовите отпадъци по цената за транспортиране за един курс на
един контейнер, съгласно план-сметката:
1. За гр.Завет
-за 1 бр. “Бобър” 1,1 м3,

700,00 лв./г

-за 1 бр. кофа “Мева”0,11м3

140,00 лв./г

/Промилите са изчислени съгласно разпечатка за данъчните оценки по населени места за
2009 г., от програмен продукт “NOVDOC” на НАП, подадена от Дирекция “ФУС” на
Община Завет/.
3. На основание чл.69 от ЗМДТ и § 18 ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителни разпоредби на
закона за изменение и допълнение на ЗМДТ, за 2009 г. първата вноска се внася в срок от 1 март до
30 април.
4. На предплатилите за цялата година в срока по т.3 се прави отстъпка 5 на сто.
5. Всички дейности по чл.66 от ЗМДТ по план-сметката за 2009г. ще се извършват от Община Завет
с изключение на дейностите по:
- чл. 66, ал.1, т.2 (сметосъбиране и сметоизвозване до регионално депо гр.Разград) за
гр.Завет, с.Острово и с.Брестовене;
- чл.66, ал.1, т.3 (такса регионално депо гр.Разград) за гр.Завет, с.Острово и с.Брестовене;
- чл.66, ал.1, т.3 (закриване на депо за ТБО гр.Завет).
6. 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 Окръжен
съд гр. Разград по реда на АПК.

2.Разни.
По втора точка изказвания не се направиха.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 17.35 часа.
Преписи от настоящия протокол да се представят на Областния управител на Областна
администрация с център Разград и Районна прокуратура гр.Кубрат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/ п/
/М.Хасан/
Вярно с оригинала при ОбС – Завет.
Гл.специалист:________________
/Кр.Цвяткова/

РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ: _______________
/Кр.Цвяткова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/ п/
/М.Хасан/
Вярно с оригинала при ОбС – Завет.
Гл.специалист:________________
/Кр.Цвяткова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: ________________
/М.Хасан

