
                 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА  ОБЛАСТ 
 
 
                                                         П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 
                                                                      № 32 
 
 

Днес 29.01.2010 година от 15.00 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:  Ахтер Сюлейманов Велиев 
– Кмет на Община, Зюлфие Алиосман Исмаил – зам.-кмет на Община, Ертан Сали Бахар – зам.-
кмет на Обшина, Халиме Мехмедова Добруджан – секретар на Община,  Динчер Османов 
Къров – кмет с.Брестовене, Бехчет Хадживели – кмет с.Острово, Гюнер Юдаи – кмет с.Веселец, 
Атике Махмуд  Ешреф – кмет с.Сушево, Зелиха  Юмер  Руфад – кмет с.Прелез, Ферад Сафет 
Али – кмет с.Иван Шишманово, Сезгин Юмер – директор „ФУС”, Виолетка Кулева – директор 
„УТОС” , Четин Емин – гл.експерт „Образование и култура”. 

Участие в заседанието взе и представителят на Областния управител на област с 
административен център Разград  г-жа Невин Скендер – юрист при Областна администрация 
гр.Разград.  
             Председателят на Общинския съвет г-н Мехмед Хасан Халил  откри заседанието на 
Общинския  съвет  и  предложи  присъстващите  в залата да почетат със ставане на крака и 
едноминутно мълчание паметта на внезапно пичиналия  Зия Ахмед Исмаил -  Кмет на Община 
Завет – мандат 1995-1999г.  
              Председателят предложи заседанието   да протече  при следния   

 
                                       Д Н Е В Е Н    Р Е Д:  
 

      1. ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ. 
           ОТНОСНО: 

                 1.1. Утвърждаване на Формули за разпределение на средствата , получени по единни 
разходни стандарти за 2010г. между училищата и обслужващите звена, второстепенни 
разпоредители с бюджетни кредити към Община Завет и Правила за промени в разпределението 
на средствата между училищата и обслужващите звена при изменение на компонентите на 
формулата за 2010г.   

                                                                                                                    Докл.: А.Велиев –Кмет на Община  
                 1.2. Въвеждане система на делегирани бюджети в общинските детски градини и 

утвърждаване на  Формули за разпределение на средствата, получени по  единни разходни 
стандарти за 2010г. между детските  заведения, второстепенни разпоредители с бюджетни 
кредити към Община Завет и Правила за промени в разпределението  на средствата между 
детските заведения при изменение на компонентите на формулата за 2010 г. 
                                                                                                         Докл.: А.Велиев –Кмет на Община 

                1.3. Отчет  за  състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление 
по видове и категории обекти през 2009г. 
                                                                                                         Докл.: А.Велиев –Кмет на Община  

                1.4. Приемане на  Годишната програма  за управление и  разпореждане с имоти – общинска         
собственост при Община Завет за 2010г. 
                                                                                                          Докл.: А.Велиев –Кмет на Община  
       1.5. Изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на 
местните  такси и цени на услуги на територията на Община Завет 
                                                                                       Докл.: А.Велиев –Кмет на Община  



             1.6.  Наредба за изменение та Наредба № 7 за базисните /начални/ цени за отдаване под наем 
на обекти – общинска собственост. 

                                                                                                                Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 
     1.7.  Отдаване под наем на земеделски  земи.  
                                                                                                       Докл.: А.Велиев –Кмет на Община 
     1.8. Приемане на отчет  за изпълнение  на  годишния приватизационен план за 2009г. 
                                                                                                       Докл.: А.Велиев –Кмет на Община 
     1.9.    Проект за решение за уточнения план  и отчета на Бюджет 2009г.  
                                                                                                       Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
     1.10.  Проект за решение  за Бюджета на Община Завет  за  2010г.  

                                                                                                               Докл.: А.Велиев – Кмет на Община  
             1.11. Приемане на годишен отчет за изпълнение на дейностите по „Общинска прогама за 

овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на община Завет” за 
2009 година. 

                                                                                                               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. 

           1.1. Утвърждаване на Формули за разпределение на средствата , получени по единни 
разходни стандарти за 2010г. между училищата и обслужващите звена, второстепенни 
разпоредители с бюджетни кредити към Община Завет и Правила за промени в 
разпределението на средствата между училищата и обслужващите звена при изменение на 
компонентите на формулата за 2010г.   

                                                                                                                 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 №222: 
 

      С Решение №42 на Общинския съвет гр.Завет, прието по Протокол № 05/28.02.2008г. в 
училищата на територията на община Завет се въведе Системата на делегираните бюджети. 
Средствата по бюджета на Община Завет за дейностите по възпитанието, подготовката и 
обучението на деца и ученици за 2010 г. се разпределят по формули в зависимост от дейността 
по Единната бюджетна класификация за 2010 г., а именно: Общообразователни училища и 
Професионални училища. Основните компоненти, които са задължителни за всяка формула са: 
единен разходен стандарт (ЕРС) и брой на учениците. Формулата може да съдържа и 
допълнителни компоненти. В изпълнение на ал. 3 на § 52 от ЗДБ на РБ за 2010 г. на 13.01.2010 
г. се проведе работна среща с директорите на общинските училища. Директорите бяха 
единодушни, че Формулата за разпределение на средствата, получени по единни разходни 
стандарти за 2010 г. в зависимост от дейността, да включва само основните компоненти, т.е. 
ЕРС и брой на учениците (видно от Протокол). 
      Общинският съвет е необходимо да утвърди Формули за разпределение на средствата, 
получени по единни разходни стандарти за 2010 г. между училищата, второстепенни 
разпоредители с бюджетни кредити към Община Завет и Правила за промени в 
разпределението на средствата между училищата при изменение на компонентите на 
формулата за 2010 г.  
     Предвид гореизложеното  и на  основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, § 52 и § 53 от 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. и чл. 44, ал.3, ал. 4 и ал. 7 от 



Закона за народната просвета, чл. 159 и чл. 160 от Правилника за прилагане на ЗНП 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 

 
Име, презиме и фамилия на общинския 
съветник 

Начин на гласуване на 
съветника 

/за, против, въздържал се/ 
01 Димитър Стефанов Ковачев ЗА 
02 Емил Калинов Стефанов ЗА 
03 Ерол Дауд  Юсеин ЗА 
04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 
05 Мехмед Хасан Халил ЗА 
06 Мехти Илми Махмуд ЗА 
07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 
08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 
09 Осман Юсеин Осман ЗА 
10 Селиман Илмаз Вели ЗА  
11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 
12 Сюзан Али Хюсмен ЗА 
13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 
14 Шабан Ариф Шабан ЗА 
15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 
16 Юмер Али Юзеир ЗА 
17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 
       Общо гласували: 17 

 
 

                                                     РЕШИ: 
 

1. Утвърждава Формула за разпределение на 100% от средствата по единен разходен 
стандарт за дейност 322- Общообразователни училища,  при община Завет, както 
следва: 

Б = 100% ЕРС х БУ, където 
Б – бюджет 
ЕРС – единен разходен стандарт =  1 342 лв. 
БУ – брой ученици. 

 
2. Утвърждава Формула за разпределение на 100% от средствата по единен разходен 

стандарт за дейност 326- Професионални училища, професионални гимназии …  при 
община Завет, както следва: 

Б = 100% ЕРС х БУ, където 
Б – бюджет 
ЕРС – единен разходен стандарт  
БУ – брой ученици. 

 
3. Утвърждава Формула за разпределение на 100% от средствата по единен разходен 

стандарт за ученици на индивидуална, вечерна и самостоятелна форма на обучение  при 
община Завет, както следва: 

Б = 100% ЕРС х БУ,  където 
Б – бюджет 
ЕРС – единен разходен стандарт  
БУ – брой ученици. 

 



4. Утвърждава Формула за разпределение на 100% от средствата по единен разходен 
стандарт за: Добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за 
учениците на редовна форма на обучение  при община Завет, както следва: 

Б = 100% ЕРС х БУ, където 
Б – бюджет 
ЕРС – единен разходен стандарт = 23 лв.  
БУ – брой ученици. 
 
5. Утвърждава Формула за разпределение на 100% от средствата по единен разходен 

стандарт за: Добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в 
училища и детски градини  при община Завет, както следва: 

Б = 100% ЕРС х БУ, където 
Б – бюджет 
ЕРС – единен разходен стандарт = 194 лв.  
БУ – брой ученици. 
 
6. Всички общински училища в Община Завет да получат средства за извънучилищни и 

извънкласни дейности, по 14,00 лева на ученик извън ЕРС, разпределени съгласно броя 
на учениците по информационната система на МОМН „АДМИН М” към 01.01.2010 г  

 
7. Утвърждава Правила за промени в разпределението на средствата между училищата 

при изменение на компонентите на формулата, въз основа на които се разпределят 
средствата за 2010 г.:  

7.1. Разпределението на средствата по бюджета на Община Завет за 2010 г. за дейностите по 
Единния бюджетен класификатор (ЕБК), за които средствата от държавния бюджет се 
определят на база ЕРС, се извършва въз основа на предвидените със Закона за държавния 
бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2010 г. брой деца/ученици и размерите на единните 
разходни стандарти за 2010 г. 
7.2. За разликите между разчетения брой деца/ученици, предвидени със ЗДБРБ за 2010 г. и броя 
на децата/учениците по информационната система „АДМИН М” към 1 януари 2010 г., до 
извършването на корекции по реда на чл. 6, ал. 1 от ПМС №324 от 30.12.2009 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2010 г., Община Завет прилага 
изискванията на чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от същото постановление. 
7.3. Разпределението на средствата между училищата по формула се извършва въз основа на 
броя на децата/учениците по информационната система на МОМН „АДМИН М” към 
01.01.2010 г. 
7.4. Разпределението на средствата по формула се коригира в резултат на промените в броя на 
учениците веднъж годишно, отчитайки промените в броя на учениците в началото на учебната 
2010/2011 година спрямо началото на втория учебен срок на учебната 2009/2010 година. За 
брой на учениците се използват данните от информационната система на МОМН „АДМИН М”. 
Намалението/увеличението на броя на учениците се отразява с ¼  от годишната стойност на 
стандарта, т.е. само за месеците октомври, ноември и декември. 
7.5. При намаление на броя на учениците като цяло за съответната дейност по т. 8.4. 
освободените средства по компоненти на формулата се отнасят към резерва. 
7.6. При увеличение като цяло на броя на децата/учениците за съответната дейност по т. 8.4. и 
при условие, че не бъде извършена корекция по бюджета на Община Завет за увеличения брой 
ученици, недостигът на средства се разпределя между училищата и обслужващите звена 
пропорционално на броя на учениците към началото на учебната 2010/2011 година. 
7.7. При промяна в размера на единните разходни стандарти по време на годината, 
увеличението по съответния стандарт се разпределя пропорционално на броя на 
децата/учениците. 
7.8. При закриване на училище, остатъка от средствата по формула се отнася към резерва. 
 

8. Делегира право на Директора: 
8.1. на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. 



8.2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите по бюджета на 
училището до 3 дни преди края на всяко тримесечие. 
8.3. да се разпорежда със средствата на училището; 
8.4. да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на 
учениците в групи и паралелки съобразно нормите, определени в подзаконовите нормативни 
актове. 
8.5. самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки прилагането на 
учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището. 
8.6. да реализира собствени приходи, включително приходи от собственост. 

9. Директорът се задължава да представя в общината: 
9.1. Плана на бюджета, разпределен по пълна бюджетна класификация. 
9.2. Тримесечни отчети на бюджета. 
9.3. Справки за извършените през тримесечието компенсирани промени по плана на приходите 
и разходите в срок до последното число на последния месец от тримесечието. 
9.4. Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на училището– форма 15-Б. 

10. Възлага на кмета на общината да издаде заповед за изпълнение на горните решения. 
11. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областен 
управителна Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен съд  

Разград.  
 

 
                 1.2. Въвеждане система на делегирани бюджети в общинските детски градини и 

утвърждаване на  Формули за разпределение на средствата, получени по  единни разходни 
стандарти за 2010г. между детските  заведения, второстепенни разпоредители с 
бюджетни кредити към Община Завет и Правила за промени в разпределението  на 
средствата между детските заведения при изменение на компонентите на формулата за 
2010 г. 
                                                                                                        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 №223: 
 

Прилагането на системата на делегираните бюджети в учебните заведения  е част от  
изпълнението на Националната програма за развитие на училищното образование и 
предучилищното възпитание и подготовка. Това стана възможно след разработката 
на  единните стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности. Системата на 
делегираните бюджети даде нови права и в същото време нови отговорности на ръководителите 
на учебните звена в системата на образованието. Тя е доказала своята ефективност и по тази 
причина министерството на образованието подпомага и стимулира (методически и финансово) 
прилагането и. В Община Завет Системата се прилага за всички училища от 2008 год. Не се 
прилага в детските градини. Налице са всички условия (организационни, нормативни, 
демографски)  да се въведе и там. В детските градини в гр. Завет има достатъчно деца,  
стандарта за издръжка на едно дете в детските градини е достатъчен, за   да се формират 
оптимални бюджети за функционирането им. Прилагането на системата на делегираните 
бюджети ще позволи в детските градини да се привлекат допълнителни финансови средства 
извън тези определени със стандарта.  

В изпълнение на ал. 3 на § 52 от ЗДБ на РБ за 2010 г. на 13.01.2010 г. се проведе работна 
среща с директорите на общинските училища. Директорите бяха единодушни, че Формулата за 
разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2010 г. в зависимост 
от дейността, да включва само основните компоненти, т.е. ЕРС и брой на децата (видно от 
Протокол) - в частта на държавните дейности.  



Издръжката – местна дейност формулата включва допълнителен компонент „Добавка за 
течно гориво”, т.като в ОДЗ „Слънчо” гр. Завет отоплението е с течно гориво. 

Функция „Образование”, дейност „Детски градини” се финансира, както следва: 
• Делегирани от държавата дейности – ЦДГ и ОДЗ, в т.число подготвителни групи – средства 

за заплати, други възнаграждения на персонала, осигурителни вноски от работодател, 
средства по чл. 4 и чл. 25 от ЗЗБУТ и средства за издръжка на децата от подготвителните 
групи съгласно чл. 20 от ЗНП. 

• Местни дейности – ЦДГ и ОДЗ – издръжка. 
С Приложение № 5 към т. 4 на Решение №  937 на МС от 08.12.2009 г. са определени ЕРС 

за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинските бюджети през 2010 г.  
Общинския съвет определя средствата за издръжка. 
Средствата по бюджета на Община Завет за 2010 г. в дейност „Детски градини” трябва да се 

разпределят по формули в зависимост от вида на ДГ и различията в организацията на дейността 
им.  
       Предвид изложеното и на  основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, § 52 и § 53 от 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. и чл. 44, ал.3, ал. 4 и ал. 7 от 
Закона за народната просвета, чл. 159 и чл. 160 от Правилника за прилагане на ЗНП 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 

 
Име, презиме и фамилия на общинския 
съветник 

Начин на гласуване на 
съветника 

/за, против, въздържал се/ 
01 Димитър Стефанов Ковачев ЗА 
02 Емил Калинов Стефанов ЗА 
03 Ерол Дауд  Юсеин ЗА 
04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 
05 Мехмед Хасан Халил ЗА 
06 Мехти Илми Махмуд ЗА 
07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 
08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 
09 Осман Юсеин Осман ЗА 
10 Селиман Илмаз Вели ЗА  
11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 
12 Сюзан Али Хюсмен ЗА 
13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 
14 Шабан Ариф Шабан ЗА 
15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 
16 Юмер Али Юзеир ЗА 
17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 
       Общо гласували: 17 

 
 
                                                     РЕШИ: 
 

1. Предоставя статут на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на 
общински детски градини, считано от бюджетната 2010 година, както следва: 

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



1.7. ЦДГ „Калина Малина” с. Иван Шишманово 
 
2. Въвежда система на делегирани бюджети в общинските детски градини, считано от 

бюджетната 2010 година, както следва: 
2.1. ОДЗ „Слънчо” гр. Завет. 
2.2. ЦДГ „Червената шапчица” с . Брестовене. 
2.3. ЦДГ „Радост” с. Острово. 
2.4. ЦДГ „Пролет” с. Веселец 
2.5. ЦДГ „Славейче” с. Прелез 
2.6. ЦДГ „Осми март” с. Сушево 
2.7. ЦДГ „Калина Малина” с. Иван Шишманово 

 
3.Утвърждава Формула за разпределение на 100% от средствата по единен разходен стандарт 
за делегираната от държавата дейност – „Детски градини” при община Завет, както следва: 

Б = 100% ЕРС х Д, където 
Б – бюджет 
ЕРС – единен разходен стандарт  
Д – брой деца. 

 
4. Определя стандарт за финансиране на местна дейност – целодневни детски градини и 

обединени детски заведения – издръжка (§10-11 до § 10-98 по ЕБК) през 2010 г. – 627 
лв. на дете. 

 
5. Утвърждава Формула за разпределение на 100% от средствата по единен разходен 

стандарт за местна дейност – „Детски градини” при община Завет, както следва: 
СФ = ОКФ + ДКФ, където 
СФ – средства по формулата 
ОКФ – основни компоненти на формулата 
ДКФ – допълнителни компоненти по формулата 
Основни компоненти на формулата: 

1. Брой деца съгласно данните от информационна система на МОМН „АДМИН М” към 
01.01.2010 г. 

2. Единен разходен стандарт за едно дете съгласно т. 4. 
Допълнителни компоненти:  

1. Добавка за отопление с течно гориво. 
 

6.Утвърждава Правила за разпределение на средствата  по допълнителни компоненти на 
формулата между детските градини за 2010 г.:  

6.1.  Добавка за отопление с течно гориво 
Добавката се предоставя на детска градина с вид на отопление – течно гориво. Добавката се 

предоставя на брой деца, отопляващи се на течно гориво и е в размер на 75 лв. за дете (по 
информационната система „АДМИН М” към 1.01.2010 г.), за 2010 година. Добавката се 
предоставя за периода, през който детската градина ползва течно гориво за отопление.  
 
7. Утвърждава Правила за промени в разпределението на средствата между детските 

градини при изменение на компонентите на формулата, въз основа на които се разпределят 
средствата за 2010 г.:  

7.1. Разпределението на средствата по бюджета на Община Завет за 2010 г. за дейностите по 
ЕБК, за които средствата от държавния бюджет се определят на база ЕРС, се извършва въз 
основа на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 
2010 г. брой деца и размерите на единните разходни стандарти за 2010 г. 
7.2. За разликите между разчетения брой деца, предвидени със ЗДБРБ за 2010 г. и броя на 
децата по информационната система „АДМИН М” към 1 януари 2010 г., до извършването на 
корекции по реда на чл. 6, ал. 1 от ПМС №324 от 30.12.2009 г. за изпълнението на държавния 



бюджет на Р България за 2010 г., Община Завет прилага изискванията на чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от 
същото постановление. 
7.3. Разпределението на средствата между детските градини по формула се извършва въз 
основа на броя на децата по информационната система на МОМН „АДМИН М” към 01.01.2010 
г. 
7.4. Разпределението на средствата по формула се коригира в резултат на промените в броя на 
децата веднъж годишно, отчитайки промените в броя на децата в началото на учебната 
2010/2011 година спрямо броя на децата от информационната система на МОМН „АДМИН М” 
към 01.01.2010 г.. Намалението/увеличението на броя на децата се отразява с ¼  от годишната 
стойност на стандарта, т.е. само за месеците октомври, ноември и декември. 
7.5. При намаление на броя на децата като цяло в детските градини в Община Завет по т. 8.4. 
освободените средства по компоненти на формулата се отнасят към резерва. 
7.6. При увеличение като цяло на броя на децата в общинските детските градини по т.8.4. и при 
условие, че не бъде извършена корекция по бюджета на Община Завет за увеличения брой деца, 
недостигът на средства се разпределя между детските градини пропорционално на броя на 
учениците към началото на учебната 2010/2011 година. 
7.7. При промяна в размера на единните разходни стандарти по време на годината, 
увеличението по съответния стандарт се разпределя пропорционално на броя на децата. 
7.8. При закриване на детска градина, остатъка от средствата по формула се отнася към резерва. 
 
8. Делегира право на Директора: 
8.1. на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити; 
8.2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите по бюджета на 
детската градина до 3 дни преди края на всяко тримесечие; 
8.3. да се разпорежда със средствата на детската градина; 
8.4. да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на 
децата в групите съобразно нормите, определени в подзаконовите нормативни актове; 
8.5. самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки прилагането на 
учебния план и съобразно утвърдения бюджет на детската градина; 
8.6. да реализира собствени приходи, включително приходи от собственост. 
 

9. Директорът се задължава да представя в общината: 
9.1. Плана на бюджета, разпределен по пълна бюджетна класификация. 
9.2. Тримесечни отчети на бюджета. 
9.3. Справки за извършените през тримесечието компенсирани промени по плана на приходите 
и разходите в срок до последното число на последния месец от тримесечието и числеността на 
персонала. 
9.4. Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на училището– форма 15-Б.  
10. Възлага на кмета на общината да издаде заповед за изпълнение на горните решения. 
11.Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областен управителна 
Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен съд  
Разград.  
 

                1.3. Отчет  за  състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 
управление по видове и категории обекти през 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 №224: 
 



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

Предвид гореизложеното на  вниманието на Общинския съвет  е предоставен  следния  
отчет за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.:  

Съставените към настоящия момент Актове за общинска собственост са 774 броя. От 
тях 623 броя са актове, съставени за недвижими имоти - частна общинска собственост. 
Актовете, съставени за недвижими имоти - публична общинска собственост, са 151 броя, в това 
число 13 броя училищни сгради и детски градини, 7 броя са актовете съставени за читалища, 88 
броя са актовете за недвижими имоти -публична общинска собственост, съставени за язовири и 
изкуствени водни площи– 27 бр., спортни имоти – 6 бр., кметства – 6 бр. и др. 

Актовете за общинска собственост, съставени за населените места в общината пред 
2009  год. са както следва:  

• гр.Завет – 144 броя;  
• с.Брестовене – 38 броя; 
• с.Острово – 216 броя; 
• с.Веселец – 108 броя; 
• с.Прелез – 98 броя; 
• с.Сушево – 39 броя; 
• с.Иван Шишманово – 24 броя. 
През отчетния период са съставени 53 броя актове за общинска собственост.  
Периодично са нанасяни в досиетата към АОС, в разписните листи за имотите и в 

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

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

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

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

За периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. са проведени три публични търга за отдаване 
под наем и са сключени договори със спечелилите търговете. Сключен е един договор за наем 
на помещение за клуб на политическа партия по реда на ЗПП и ЗОС. Сключени са 13 броя 
анекси към договорите за актуализация на наемната цена. 

Постъпленията в общинския бюджет за същия период от наеми на общински имоти в 
регулация са 15 372,58 лева. 

За 2009 г. наличният общински поземлен фонд във всички 7 землища на територията 
на Община Завет е 146 303,670 дка, а земите по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ са 19 842,784 дка. 

Управлението на земите от общинския и остатъчен поземлен фонд се осъществява по 
реда на Наредба №21 на Общински съвет гр.Завет. С решение на Общински съвет се определя 
колко декара общинска земеделска земя, в кои землища и местности с предимство се отдават 
под наем на безимотни и малоимотни граждани с постоянно местоживеене в съответното 
населено място. Към 31.12.2009 г. (през стопанската 2008 г./ 2009 г.) на такива правоимащи 
лица са предоставени под наем 2 386,256 дка, като постъпленията от наеми за календарната 
2009 г. са в размер на 22 068,73 лв. 

Когато след задоволяване нуждите на правоимащите безимотни и малоимотни 
граждани останат свободни земеделски земи, същите се отдават под наем или аренда чрез търг 
или конкурс по реда на Наредба №2. Към 31.12.2009 г. (за стопанската 2008 г./2009 г.) площта 



на отдадените под наем земеделски земи чрез търг е 481,59 дка, а постъпленията от наем за 
календарната 2009 г. са в размер на 7 223,85 лв.  

За отчетния период Община Завет е реализирала приходи от разпореждане с имоти 
или части от имоти - частна общинска собственост, общо в размер на 65 076,41 лева без ДДС, 
както следва: 

- чрез търг или конкурс по реда на ЗОС и Наредба №2 на ОбС гр.Завет са продадени: 5 
броя урегулирани поземлени имоти на обща стойност 23 491,50 лв.; 

- сграда с ОПС на стойност 4 310,00;  
- земеделска земя в землището на гр.Завет на стойност 32 300,00 лв.; 
- прекратяване на съсобственост върху два имота на обща стойност 3 914,00 лв. ; 
- учредено право на прокарване за 1 обект на обща стойност 1 060,91 лв. 
С Решение №160 по Протокол №21 от 29.04.2009 год. е създено Общинско 

предприятие „ВОДЕН 2009” гр.Завет с предмет на дейност: сметопочистване, сметосъбиране и 
сметоизвозване, поддържане и изграждане на елементите на териториите за обществено 
ползване в и извън населените места на общината; поддържане сервитутите на общинската 
пътна мрежа; поддържане и изграждане на спортни терени и съоръжения; поддържане на 
дерета и водоеми; изграждане и ремонт на детски площадки и градинско обзавеждане; 
изграждане и ремонт на тротоарни настилки; осигуряване и организиране, художествено 
оформление и украса на тържества и мероприятия; както и всяка друга дейност не забранена от 
закон. 

Общински съвет гр.Завет предостави на ОП „ВОДЕН 2009” гр.Завет за управление и 
стопанисване гаражи в гр.Завет, кв.79, УПИ І – „Склад ГО”. 

 
              Предвид  изложеното  и на основание чл. 21,  ал. 1,  т.12   и  т. 8   от ЗМСМА във връзка 
с чл. 66а от ЗОС, във връзка с чл. 4 от  Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, 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 

 
Име, презиме и фамилия на общинския 
съветник 

Начин на гласуване на 
съветника 

/за, против, въздържал се/ 
01 Димитър Стефанов Ковачев ЗА 
02 Емил Калинов Стефанов ЗА 
03 Ерол Дауд  Юсеин ЗА 
04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 
05 Мехмед Хасан Халил ЗА 
06 Мехти Илми Махмуд ЗА 
07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 
08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 
09 Осман Юсеин Осман ЗА 
10 Селиман Илмаз Вели ЗА  
11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 
12 Сюзан Али Хюсмен ЗА 
13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 
14 Шабан Ариф Шабан ЗА 
15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 
16 Юмер Али Юзеир ЗА 
17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 
       Общо гласували: 17 

 
РЕШИ: 

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

нейното управление за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г., както следва: 



 
 
                                                           ОТЧЕТ 
ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ И РЕЗУЛТАТИТЕО 

ОТ НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ ЗА ПЕРИОДА  01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. 
 

Съставените към настоящия момент Актове за общинска собственост са 774 броя. 
От тях 623 броя са актове, съставени за недвижими имоти - частна общинска собственост. 
Актовете, съставени за недвижими имоти - публична общинска собственост, са 151 броя, в 
това число 13 броя училищни сгради и детски градини, 7 броя са актовете съставени за 
читалища, 88 броя са актовете за недвижими имоти -публична общинска собственост, 
съставени за язовири и изкуствени водни площи– 27 бр., спортни имоти – 6 бр., кметства – 6 
бр. и др. 

Актовете за общинска собственост, съставени за населените места в общината 
пред 2009  год. са както следва:  

• гр.Завет – 144 броя;  
• с.Брестовене – 38 броя; 
• с.Острово – 216 броя; 
• с.Веселец – 108 броя; 
• с.Прелез – 98 броя; 
• с.Сушево – 39 броя; 
• с.Иван Шишманово – 24 броя. 
През отчетния период са съставени 53 броя актове за общинска собственост.  
Периодично са нанасяни в досиетата към АОС, в разписните листи за имотите и в 

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

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

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

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

За периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. са проведени три публични търга за отдаване 
под наем и са сключени договори със спечелилите търговете. Сключен е един договор за наем 
на помещение за клуб на политическа партия по реда на ЗПП и ЗОС. Сключени са 13 броя 
анекси към договорите за актуализация на наемната цена. 

Постъпленията в общинския бюджет за същия период от наеми на общински имоти 
в регулация са 15 372,58 лева. 

За 2009 г. наличният общински поземлен фонд във всички 7 землища на територията 
на Община Завет е 146 303,670 дка, а земите по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ са 19 842,784 дка. 

Управлението на земите от общинския и остатъчен поземлен фонд се осъществява 
по реда на Наредба №21 на Общински съвет гр.Завет. С решение на Общински съвет се 
определя колко декара общинска земеделска земя, в кои землища и местности с предимство се 
отдават под наем на безимотни и малоимотни граждани с постоянно местоживеене в 
съответното населено място. Към 31.12.2009 г. (през стопанската 2008 г./ 2009 г.) на такива 
правоимащи лица са предоставени под наем 2 386,256 дка, като постъпленията от наеми за 
календарната 2009 г. са в размер на 22 068,73 лв. 



Когато след задоволяване нуждите на правоимащите безимотни и малоимотни 
граждани останат свободни земеделски земи, същите се отдават под наем или аренда чрез 
търг или конкурс по реда на Наредба №2. Към 31.12.2009 г. (за стопанската 2008 г./2009 г.) 
площта на отдадените под наем земеделски земи чрез търг е 481,59 дка, а постъпленията от 
наем за календарната 2009 г. са в размер на 7 223,85 лв.  

За отчетния период Община Завет е реализирала приходи от разпореждане с имоти 
или части от имоти - частна общинска собственост, общо в размер на 65 076,41 лева без 
ДДС, както следва: 

- чрез търг или конкурс по реда на ЗОС и Наредба №2 на ОбС гр.Завет са продадени: 
5 броя урегулирани поземлени имоти на обща стойност 23 491,50 лв.; 

- сграда с ОПС на стойност 4 310,00;  
- земеделска земя в землището на гр.Завет на стойност 32 300,00 лв.; 
- прекратяване на съсобственост върху два имота на обща стойност 3 914,00 лв. ; 
- учредено право на прокарване за 1 обект на обща стойност 1 060,91 лв. 
С Решение №160 по Протокол №21 от 29.04.2009 год. е създено Общинско 

предприятие „ВОДЕН 2009” гр.Завет с предмет на дейност: сметопочистване, 
сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и изграждане на елементите на териториите 
за обществено ползване в и извън населените места на общината; поддържане сервитутите 
на общинската пътна мрежа; поддържане и изграждане на спортни терени и съоръжения; 
поддържане на дерета и водоеми; изграждане и ремонт на детски площадки и градинско 
обзавеждане; изграждане и ремонт на тротоарни настилки; осигуряване и организиране, 
художествено оформление и украса на тържества и мероприятия; както и всяка друга 
дейност не забранена от закон. 

Общински съвет гр.Завет предостави на ОП „ВОДЕН 2009” гр.Завет за управление и 
стопанисване гаражи в гр.Завет, кв.79, УПИ І – „Склад ГО”. 

 
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. 
 
 

                1.4. Приемане на  Годишната програма  за управление и  разпореждане с имоти – 
общинска         собственост при Община Завет за 2010г. 
                                                                                                        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 №225: 
 

В изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на община 
Завет за периода 2009 – 2011 год. общинският съвет приема годишна програма за управление и 
разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. 
Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година 
и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и 
актуализация на общинския бюджет. Програмата съдържа: 

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

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

- описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу 
имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, 
които общината желае да получи в замяна; 



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

- други данни, определени от общинския съвет. 
 

           На вниманието на Общинския съвет е предложена   ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА 
УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ 
ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2010 год. 

 
            Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12  и  т.8  от ЗМСМА във 
връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 4а, ал. 2 от Наредба №2 за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на община Завет,  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 

 
Име, презиме и фамилия на общинския 
съветник 

Начин на гласуване на 
съветника 

/за, против, въздържал се/ 
01 Димитър Стефанов Ковачев ЗА 
02 Емил Калинов Стефанов ЗА 
03 Ерол Дауд  Юсеин ЗА 
04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 
05 Мехмед Хасан Халил ЗА 
06 Мехти Илми Махмуд ЗА 
07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 
08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 
09 Осман Юсеин Осман ЗА 
10 Селиман Илмаз Вели ЗА  
11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 
12 Сюзан Али Хюсмен ЗА 
13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 
14 Шабан Ариф Шабан ЗА 
15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 
16 Юмер Али Юзеир ЗА 
17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 
       Общо гласували: 17 

 
РЕШИ: 

 
          1.Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост при Община Завет за 2010 год.:  

 
ГОДИШНА ПРОГРАМА  

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ 
ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2010 год. 

 
РАЗДЕЛ І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Програмата се приема в изпълнение на Стратегията за управление на общинската 

собственост на територията на община Завет за периода 2009 - 2011 година, приета с Решение 
№146 по Протокол №19 от 06.03.2009 г. на Общински съвет гр.Завет. 

2. Основна цел на настоящата програма е практическата реализация на приоритетите за 
изпълнение на стратегията. 

3. Предмет на настоящата програма са всички имоти - публична и частна общинска 
собственост, подлежащи на управление и разпореждане през 2010 год. 

 



РАЗДЕЛ ІІ 
ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, 

СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С 
ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
 

А. ПРИХОДИ : 260 967 лв., в т.ч.  
• от наеми – 65 000 лв. 
• от продажби по реда на ЗОС – 191 967 лв. 
• от продажби по реда на ЗПСК – 0 лв. 
• от вещни права - 4 000 лв. 

 
1. От незастроени имоти: 
1.1. Наем : 3 броя части от имоти за поставяне на преместваеми обекти - 1 000 лв. 
1.2. Продажби: 
1.2.1. По реда на Закона за общинската собственост : 3 броя имота – 122 967 лв.                                                                               
1.2.2. По реда на Закона за приватизация и след приватизационен контрол : 0 броя – 0 

лв. 
1.3. Вещни права: 18 броя – 2 500 лв. 
 
2. От застроени имоти 
2.1. Жилищни имоти - 0 бр. имоти – 0 лв. 
2.2. Нежилищни имоти 

2.2.1. Наем : 17 обекта - 17 000 лв. 
2.2.2. Продажба : 3 броя - 60 000 лв. 

2.3. Вещни права: 3 броя – 1 500 лв. 
 
3. От общински поземлен фонд 
3.1. Наем :  5 111,7 дка - 41 000 лв. 
3.2. Продажба : 11 имота - 6 000 лв. 
 
4. Имоти, предоставени на концесия : 0 броя – 0 лв. 
 
5. Продажба на транспортни средства:  4 броя – 3 000 лв.  
 
 
Б. РАЗХОДИ : 8 000лв. 
1. За придобиване на собственост чрез отчуждителни процедури – 0 лв. 
2. За изготвяне на оценки – 500 лв. 
3. За издаване на скици и удостоверения – 4 000 лв. 
4. За обяви – 500 лв. 
5. За  вписване на документи  в Служба по вписванията – 1 000 лв. 
6. За изготвяне на Подробни устройствени планове – 2 000 лв. 
 
 
РАЗДЕЛ ІІІ 
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРИ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА 
1. Незастроени имоти 
1.1. Наем 
Общо имоти, отдавани под наем 3 броя, в т.ч. с предстоящи процедури 2 броя, както 

следва: 
№ Имот 
1. Част от имот за поставяне на павилион за вестници, списания и книги в гр.Завет, кв.82, 

УПИ І – „Жилищно строителство”   
2. Част от имот за поставяне на павилион за вестници, списания и книги в с.Брестовене, 



кв.13 – „За озеленяване” 
3. Част от имот за поставяне на павилион за вестници, списания и книги в с.Острово, 

кв.69, УПИ І – „Читалище, младежки клуб и озеленяване” 
 
1.2. Продажби 

1.2.1. По реда на Закона за общинската собственост: 
№ Имот 
1. Имот в гр.Завет, кв.68, УПИ ІІІ – „За производствени и складови дейности” 
2. Имот в гр.Завет, кв.85, УПИ Х – „Жил. Строителство” 
3. Имот в гр.Завет, кв.98, УПИ ІІ – „Жил. Строителство” 

 
1.2.2.По реда на ЗПСК – 0 бр. 

 
1.3. Вещни права : 

№ Имот 
1. Учредяване на ОПС на гаражи в гр.Завет, кв.98, УПИ І – „Жилищно строителство” 
2. Учредяване на ОПС на гаражи в гр.Завет, кв.134, УПИ І – „Жилищно строителство” 
3. Учредяване на ОПС на гаражи в гр.Завет, кв.82, УПИ І – „Жилищно строителство” 

 
2. Застроени имоти 
2.1. Жилищни имоти – 0 бр. 
2.2. Нежилищни имоти 

2.2.1. Наем: Общо имоти, отдавани под наем 17 броя, както следва: 
№ Имот 
1. Помещения от Младежки клуб гр.Завет с площ 58,18 м2 
2. Помещение в СОУ гр.Завет с площ 39,00 м2 
3. Част от сграда в гр.Завет, ул. „Лудогорие” №21 с площ 27,00 м2 
4. Част от сграда в гр.Завет, ул. „Лудогорие” №21 с площ 39,86 м2 
5. Стоматологичен кабинет в Бивша болница в гр.Завет с площ 20,00 м2 
6. Лаборатория в Бивша болница в гр.Завет с площ 29,40 м2 
7. Помещение в кметство с.Брестовене с площ 17,65 м2 
8. Стопанска сграда в с.Брестовене с площ 32,00 м2 
9. Помещение в Читалище с.Острово с площ 24,38 м2 

10. Помещение в Читалище в с.Острово с площ 68,68 м2 
11. Помещение в Бивша Здравна служба в с.Прелез с площ 28,76 м2 
12. Помещение в Бивша Здравна служба в с.Прелез с площ 60,69 м2 
13. Помещение в кметство с.Сушево с площ 9,92 м2 
14. Помещение в кметство с.Сушево с площ 10,89 м2 
15. Част от бивше кметство в с.Иван Шишманово с площ 30,61 м2 
16. Помещение в ОУ с.Иван Шишманово с площ 24,38 м2 
17. Здравна служба в с.Иван Шишманово с площ 18,37м2 

2.2.2. Продажба: 
№ Имот 
1. Гаражи в гр.Завет, кв.50, УПИ ХІХ – „За автосервиз и автомивка” 
2.  Втори етаж на „Здравен дом” с.Брестовене, кв.13, пл.№668 
3. Втори етаж на „Здравен дом” с.Прелез, кв.49, УПИ V – „Кметство и здравна служба” 

 
2.3. Вещни права: 3 броя, в т.ч. пристрояване, надстрояване и сервитути. 
 
3. Общински поземлен фонд: 
3.1. Наем 

№ Имот 
1. Пасища и мери с обща площ 5 111,7 дка 



2. Земеделски земи с обща площ 2 867,846 дка 
 
3.2.  Продажба 

№ Имот 
1. Имот №057002 в землището на с.Брестовене с площ 22,674 дка 
2. 10 броя земеделски имота с обща площ около 16 дка 

 
4. Имоти, предоставени на концесия: 0 броя. 

 
5. Продажба на транспортни средства:  4 броя. 

 
 РАЗДЕЛ ІV 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
1. Настоящата програма подлежи на актуализация при възникнала необходимост  през 

годината. 
2. Програмата и промените в нея се обявяват на населението и се публикуват на 

интернет страницата на Общината.  
3. Настоящата програма е приета с Решение № 225 по Протокол № 32 от  29.01.2010 

год. на Общински съвет 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. 
 
 

      1.5. Изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на 
местните  такси и цени на услуги на територията на Община Завет 
                                                                                     Докл.: А.Велиев –Кмет на Община  
    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 №226: 

     С Решение № 132 от Протокол № 18 от 26.01.2009 г. на Общински съвет гр. Завет e приета 
Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Завет, където в Приложение № 2 към  чл.24, ал.1 на Наредба № 9  е 
посочена таксата за ползване на детски ясли и детски градини. 
      Въвеждането на делегирани бюджети във всички детски заведения на територията  на 
общината, необходимостта от финансова самостоятелност на същите и наличните инфлационни 
процеси в страната, налагат  промени  в размера на таксата на ползване на детски ясли и детски 
градини. 
      Предвид гореизложеното  и на основание чл. 79 от АПК, чл. 8 от Закона за нормативните 
актове, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация /ЗМСМА/, чл. 5, ал. 4 от Правилника за организаията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комиссии и взаимодействието му с общинската администрация 
(ПОДОСНКВОА), във връзка с чл.8, ал. 1 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 

 
Име, презиме и фамилия на общинския 
съветник 

Начин на гласуване на 
съветника 

/за, против, въздържал се/ 
01 Димитър Стефанов Ковачев ЗА 
02 Емил Калинов Стефанов ЗА 
03 Ерол Дауд  Юсеин ЗА 
04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 
05 Мехмед Хасан Халил ЗА 
06 Мехти Илми Махмуд ЗА 
07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 
08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 
09 Осман Юсеин Осман ЗА 
10 Селиман Илмаз Вели ЗА  
11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 
12 Сюзан Али Хюсмен ЗА 
13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 
14 Шабан Ариф Шабан ЗА 
15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 
16 Юмер Али Юзеир ЗА 
17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 
       Общо гласували: 17 

 
РЕШИ: 

 
1. Приема изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва : 
             1.1. В Приложение № 2 към  чл.24, ал.1 , навсякъде числото «25»   се  заменя с числото 
«30»: 

              1.2.  В ПЗР се създава нов параграф : 
  §12. Промените по Приложение № 2 към чл. 24, ал.1  са в сила от  01 февруари 2010 г.  
 2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
 Настоящото решение подлежи на оспорване в срока на АПК пред 
Административен съд Разград. 

 
             1.6.  Наредба за изменение та 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 №227: 
 
    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 2009 год. е 0,6 %. 
   На вниманието на съветниците се  предлага  следната 
 
 
 



 
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: 
 

месечна наемна цена в лв./м2 без 
ДДС № ВИД НА ОБЕКТА 

І зона ІІ зона 
1 2 4 6 
1 Магазин 3.32 2.47 
2 Аптеки 3.32 2.47 
3 Заведения за обществено хранене и сладкарници без 

алкохол 
2.47 1.98 

4 Заведения за обществено хранене и сладкарници с 
алкохол 

3.32 2.47 

5 Ателиета за услуги 3.32 2.47 
1 2 4 6 

Лекарски и стоматологични кабинети   
а) за лекари и стоматолози, сключили договор със 
РЗОК 

0.47 0.47 
6 

б) за лекари и стоматолози на свободна практика 4.96 4.96 
7 Кантори 4.96 4.12 
8 Банки 6.61 4.96 
9 Тотопунктове 6.61 4.96 

10 Производствени помещения 2.47 1.66 
Изкупвателни пунктове   
а) мляко 2.47 1.66 

11 

б) билки, зеленчуци                                                                        2.47 1.66 
Самостоятелни складове   
а) покрити 3.32 2.47 
б) открити с площ   
- до 100 м2 0.56 0.41 
- от 101 м2 до 1 000 м2 0.36 0.27 

12 

- над 1 000 м2 0.20 0.15 
13 Офиси, административни помещения 3.32 2.47 
14 Частни училища 3.32 2.47 
15 Клубове на партии, обществени организации, 

движения и сдружения с идеална цел 
0.71 0.58 

16 Площи за спортна дейност   
 а) покрити 0.26 0.20 
 б) открити 0.17 0.13 

17 Спортни обекти   
 а) спортни зали 0.34 0.26 
 б) басейни 0.47 0.41 

18 Гаражи и гаражни клетки 3.32 2.47 
19 Складови помещения за обекти 2.47 1.66 
20 Сервизни помещения за обекти 2.47 1.66 
21 Охраняеми и платени паркинги 1.66 1.28 



22 Помещения за клубове на неправителствени 
организации 

0.42 0.37 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 2.  Тази наредба влиза в сила от 01.02.2010 год. и изменя досега действащата 
Наредба №7 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти – общинска 
собственост на Община Завет. 

 
              Във връзка с гореизложеното  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 , 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 

 
Име, презиме и фамилия на общинския 
съветник 

Начин на гласуване на 
съветника 

/за, против, въздържал се/ 
01 Димитър Стефанов Ковачев ЗА 
02 Емил Калинов Стефанов ЗА 
03 Ерол Дауд  Юсеин ЗА 
04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 
05 Мехмед Хасан Халил ЗА 
06 Мехти Илми Махмуд ЗА 
07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 
08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 
09 Осман Юсеин Осман ЗА 
10 Селиман Илмаз Вели ЗА  
11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 
12 Сюзан Али Хюсмен ЗА 
13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 
14 Шабан Ариф Шабан ЗА 
15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 
16 Юмер Али Юзеир ЗА 
17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 
       Общо гласували: 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: 

2. Таблицата към ал. 1 се изменя така: 
 
 
 
 
 



 
месечна наемна цена в лв./м2 без 

ДДС № ВИД НА ОБЕКТА 
І зона ІІ зона 

1 2 4 6 
1 Магазин 3.32 2.47 
2 Аптеки 3.32 2.47 
3 Заведения за обществено хранене и сладкарници без 

алкохол 
2.47 1.98 

4 Заведения за обществено хранене и сладкарници с 
алкохол 

3.32 2.47 

5 Ателиета за услуги 3.32 2.47 
1 2 4 6 

Лекарски и стоматологични кабинети   
а) за лекари и стоматолози, сключили договор със 
РЗОК 

0.47 0.47 
6 

б) за лекари и стоматолози на свободна практика 4.96 4.96 
7 Кантори 4.96 4.12 
8 Банки 6.61 4.96 
9 Тотопунктове 6.61 4.96 

10 Производствени помещения 2.47 1.66 
Изкупвателни пунктове   
а) мляко 2.47 1.66 

11 

б) билки, зеленчуци                                                                        2.47 1.66 
Самостоятелни складове   
а) покрити 3.32 2.47 
б) открити с площ   
- до 100 м2 0.56 0.41 
- от 101 м2 до 1 000 м2 0.36 0.27 

12 

- над 1 000 м2 0.20 0.15 
13 Офиси, административни помещения 3.32 2.47 
14 Частни училища 3.32 2.47 
15 Клубове на партии, обществени организации, 

движения и сдружения с идеална цел 
0.71 0.58 

16 Площи за спортна дейност   
 а) покрити 0.26 0.20 
 б) открити 0.17 0.13 

17 Спортни обекти   
 а) спортни зали 0.34 0.26 
 б) басейни 0.47 0.41 

18 Гаражи и гаражни клетки 3.32 2.47 
19 Складови помещения за обекти 2.47 1.66 
20 Сервизни помещения за обекти 2.47 1.66 
21 Охраняеми и платени паркинги 1.66 1.28 
22 Помещения за клубове на неправителствени 

организации 
0.42 0.37 

„ 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

§ 2.  Тази наредба влиза в сила от 01.02.2010 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. 
 

     1.7.  Отдаване под наем на земеделски  земи.  
                                                                                                         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 №228: 
 

 В чл.8, ал.1 на Наредба № 21 за реда за отдаване под наем на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд на безимотни и малоимотни граждани е регламентирано 
отдаването под наем на земи от ОПФ, в  т.ч. частна общинска собственост, 
предоставените  земи от Общинска служба “Земеделие и гори” по чл.19 от ЗСПЗЗ 
стопанисвани от общината, земеделски земи  собственост  на  закритите  училищата  на  
територията  на  общината,  и  имоти стопанисвани от общината по реда на чл.32, ал.5 
от ППЗСПЗЗ.   

 
          Предвид гореизложеното и на основание  чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, 
ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.6, чл.8 и чл.15 от на Наредба № 21 за реда за 
отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на безимотни и 
малоимотни граждани и чл.89 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, чл.2, ал.4, т.2 Наредба №7 за базисните цени за отдаване 
под наем на обекти - общинска собственост, 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 

 
Име, презиме и фамилия на общинския 
съветник 

Начин на гласуване на 
съветника 

/за, против, въздържал се/ 
01 Димитър Стефанов Ковачев ЗА 
02 Емил Калинов Стефанов ЗА 
03 Ерол Дауд  Юсеин ЗА 
04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 
05 Мехмед Хасан Халил ЗА 
06 Мехти Илми Махмуд ЗА 
07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 
08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 
09 Осман Юсеин Осман ЗА 
10 Селиман Илмаз Вели ЗА  
11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 
12 Сюзан Али Хюсмен ЗА 
13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 
14 Шабан Ариф Шабан ЗА 
15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 
16 Юмер Али Юзеир ЗА 
17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 
       Общо гласували: 17 

 
 



                                                     РЕШИ: 
 
 1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване по реда на глава седма от Наредба №2 на 
Общински съвет гр.Завет за отдаване под наем на земеделски земи находящи се в землището на 
с.Сушево, както следва: 
 
1.1. Имоти собственост на Община Завет се отдадат за срок от 3 години, както следва:  
- Имот с номер 011012 с ЕКАТТЕ 70384 и площ 4.000 дка., НТП - нива 
трета категория земя ,имотът  се намира в местността „КУФФАЛАР” при граници и съседи : 
№ 011009, Нива на Гюлсер Мухарем Вели  
№ 011011, Нива  на Владимир Георгиев Кръстев  
№ 000128, Полски път – Община Завет 
№ 011013, Нива – наследствена на Юзеир Алиев Тюбе 
- Имот номер 012008 с ЕКАТТЕ 70384 и площ 22.904 дка, НТП - нива 
трета категория земя , имотът  се намира в местността „КУФФАЛАР” при граници и съседи : 
№ 000129, Полски път – Община Завет 
№ 012009, Нива – Генчо Дянков Върбанов 
№ 012030, Нива – Шакир Юмеров Шакиров 
№ 012031, Нива – Фикрет Алиосман Алиосман  
№ 012032, Нива – Веса Недялкова Горанова  
№ 012007, Нива – нас. Хасан Хасанов Косафанов 
- Имот номер 032017 с ЕКАТТЕ 70384 и площ 22.991 дка, НТП - нива 
трета категория земя, имотът  се намира в местността „Български блок ” при граници и съседи : 
№ 000183, Полски път – Община Завет 
№ 032037, Нива – Станчо Тотев Колев 
№ 032015, Нива – Недка Филева Колева 
№ 032016, Нива – Стоян Николов Стоянов  
- Имот номер 034034 с ЕКАТТЕ 70384 и площ 3.800 дка, НТП - нива 
трета категория земя, имотът  се намира в местността „Български блок ” при граници и съседи : 
№ 0340011, Нива – Ганчо Иванов Димитров 
№ 034010, Нива – „Елана фонд за зем.земя” АДСИЦ 
№ 034035, Нива – нас.Иван Йорданов Илиев  
№ 000172, Полски път – Община Завет 
№ 034033, Нива – Йордан Иванов Цанков  
- Имот номер 045022 с ЕКАТТЕ 70384 и площ 6.294 дка, НТП - нива 
трета категория земя, имотът  се намира в местността „Добруджански блок ” при граници и 
съседи : 
№ 045020, Нива – Сезгин Али Мохарем 
№ 045021, Нива – Сюлейман Руфадов Исмаилов 
№ 000110, Полски път – Община Завет  
№ 045023, Нива – Цена Цонева Найденова 
- Имот номер 056116 с ЕКАТТЕ 70384 и площ 15.000 дка, НТП - нива 
трета категория земя, имотът  се намира в местността „Юсеин гьол ” при граници и съседи : 
№ 000095, Полски път – Община Завет  
№ 056117, Нива – Гина Иванова Дичева 
№ 005042, Дървопроизв.пл.– МЗГ –ДЛ/ДДС 
- Имот номер 010005 с ЕКАТТЕ 70384 и площ 172.157 дка. от които са обработваеми само 
29.000 дка, НТП - нива 
трета категория земя, имотът  се намира в местността „Лозята ” при граници и съседи : 
№ 000121, Полски път – Община Завет  
№ 010001, Нива – Хълми Керим Емин и др. 
№ 010002, Нива – Осман Хаджъоглу 
№ 010003, Нива – Али Назифов Исуфов 
№ 010004, Пасища,мери – Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ 
№ 000128, , Полски път – Община Завет  



№ 016009, Др.сел.ст.тер.– Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ 
№ 016008, Нива – Петър Пламенов Ангелов и др. 

-  Имот номер 056070 с ЕКАТТЕ 70384 и площ 8.002 дка, НТП – нива, 
трета категория земя, имотът  се намира в местността „Юсеин гьол ” при граници и съседи : 
№ 000095, Полски път – Община Завет 
№ 056069, Нива –  „АДВАНС ТЕРАФОНД-АДСИЦ” 
№ 056068, Нива – Валерий Вълчев Вълчев 
№ 056071, Нива – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ 
№ 000101, Полски път – Община Завет 
 Общо размерът  на земеделски земи собственост на Община Завет находящи се в 
землището на с.Сушево е 111.991 дка. Началната тръжна цена определена за земеделски земи 
за първата стопанска година е 15.00 лв. на декар или общо 1679.87 лв. 
 
 
1.2. Имоти от Общинския поземлен фонд по чл.19 от ЗСПЗЗ стопанисвани от Община 
Завет се отдадат за срок от 1 години, както следва: 

- Имот номер 014013 с ЕКАТТЕ 70384 и площ 2.294 дка, НТП - нива 
трета категория земя, имотът  се намира в местността „Куффалар ” при граници и съседи : 
№ 014015, Нива – „Омега Агро Инвест”  
№ 000130, Полски път – Община Завет 
№ 014012, Нива – Петър Пламенов Ангелов и др. 

- Имот номер 044021 с ЕКАТТЕ 70384 и площ 1.120 дка, НТП - нива 
трета категория земя, имотът  се намира в местността „Добруджански блок ” при граници и 
съседи : 
№ 044037, Нива – Еюб Осман Осман 
№ 000088, Полски път – Община Завет 
№ 000111, Полски път – Община Завет 
№ 044036, Нива – Йордан Иванов Цанков  

- Имот номер 055047 с ЕКАТТЕ 70384 и площ 15.938 дка, НТП - нива 
трета категория земя, имотът  се намира в местността „Добруджански блок ” при граници и 
съседи : 
№ 055010, Нива –  насл.  Иван Цанков Проданов 
№ 055044, Нива –  Джамийско настоятелство - Сушево 
№ 055008, Нива – Андрей Цанков Проданов 
№ 055037, Пасище, мера – Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ  

- Имот номер 056086 с ЕКАТТЕ 70384 и площ 4.845 дка, НТП - нива 
трета категория земя, имотът  се намира в местността „Юсеин гьол ” при граници и съседи : 
№ 056094, Нива –  Иван Христов Петков 
№ 056093, Нива –  „АДВАНС ТЕРАФОНД-АДСИЦ” 
№ 056098, Нива –нас. Юмер Хасанов Рамаданов 
№ 056095, Полски път – Община Завет 
 Общо размерът  на земеделски земи от Общинския поземлен фонд по чл.19 от ЗСПЗЗ 
стопанисвани от Община Завет находящи се в землището на с.Сушево е 24.197 дка. Началната 
тръжна цена определена за земеделски земи за стопанската година е 15.00 лв. на декар или 
общо 362.96 лв. 
 
2. Определя начална тръжна наемна цена за отдаването на земеделски земи в размер на – 15,00 
лв. на 1 дка.  определена съгласно Наредба №7 на Общински съвет гр.Завет. 
3. Възлага на кмета да проведе публични търгове за отдаване под наем на земеделските земи 
подробно описани в т.1 и сключи договор въз основа от резултатите от проведените търгове. 
4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния управител 
на Област Разград в 7- дневен срок от приемането му. 
  
Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен 
съд гр.Разград по реда на АПК. 



     1.8. Приемане на отчет  за изпълнение  на  годишния приватизационен план 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 №229: 
 

           Дейността по набирането на средствата по Годишния план за приватизация в Община 
Завет се регламентира от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. На 
основание чл.6, ал.2 от същия е разработен, одобрен и конкретизиран с Решение №141 по 
Протокол 19 от 06.03.2009 год. на  Общински съвет гр.Завет, Годишен план за приватизация за 
2009 год. 
 Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.23 и т.8  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  Общинският  съвет гр.Завет с  16/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 

 
Име, презиме и фамилия на общинския 
съветник 

Начин на гласуване на 
съветника 

/за, против, въздържал се/ 
01 Димитър Стефанов Ковачев ЗА 
02 Емил Калинов Стефанов ЗА 
03 Ерол Дауд  Юсеин ЗА 
04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 
05 Мехмед Хасан Халил ЗА 
06 Мехти Илми Махмуд ЗА 
07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 
08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 
09 Осман Юсеин Осман ЗА 
10 Селиман Илмаз Вели ЗА  
11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 
12 Сюзан Али Хюсмен Извън залата в момента на гласуване 
13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 
14 Шабан Ариф Шабан ЗА 
15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 
16 Юмер Али Юзеир ЗА 
17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 
       Общо гласували: 16 

 
 

 
 
                                                     РЕШИ: 

1. Приема отчет за изпълнението на годишния приватизационен план за 2009 година, 
както следва: 
                                                    ОТЧЕТ 

за изпълнението на годишния приватизационен план за 2009 година 
 
 

       1.СПЕЦИАЛИЗИРАН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ – 91%: 

1.1. Наличност към  01.01.2009г.    –  37 650.00 лв. 



1.2. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2009год. – 31.12.2009 год. 
В това число: 
1.3. Основен ремонт на административна сграда на Община Завет   - 5 493.00 лв. 
1.4. Работен проект за реконструкция на ЦДГ „Червената шапчица”  
с.Брестовене                                                                                              - 8 700.00 лв. 
1.5. ППП и идеен проект за изграждане на канализация и  
пречиствателна станция за битови отпадни води на с.Брестовене    - 13 174.00 лв. 
1.6. Вноски по лизингов договор за „Дачия Логан”                              - 3 463.00 лв. 
1.7. Закупуване на оборудване за общинска администрация               -     922.00 лв. 
1.8. Лизингови вноски за „Рено” пикап                                                   - 5 822.00 лв. 

          1.9.ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2009г. – 31.12.2009г. –  37 574.00 лв.  

          1.10. Наличност към 31.12.2009 год. – 76.00 лв. 

        2. ФОНД ЗА ПОКРИВАНЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ /9%/: 

        2.1. Наличност към  01.01.2009г.   -  8 226.00 лв. 

        2.2. Приходи от лихви                     -       40 .00лв. 

        2.2. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2009год. – 31.12.2009 год. 

В това число: 

        2.3 Разходи за канцеларски материали и придобиване на ДМА  -     5 088.00 лв.  

        2.4.ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2009г. – 31.12.2009г – 5 088.00 лв 

2.5 Наличност към 31.12.2009 год.   -  3 219.00 лв. 
 

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

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

 
         Мехмед Хасан –  обявявам пет минути почивка. 
         След почивката в  залата присъстват  всичките 17 общински съветници. 
 1.9.  Проект за решение за уточнения  план  и  отчета на Бюджет 2009г.  
                                                                                                     Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
    По отчета на Бюджет 2009г. се направих аследните коментари: 
    Юлвие Мемиешева – тази година с отчета на бюджета се запознахме много бегло.Искам на 
наблегнем на видовете дейности по приходи  и разходи. Трябваше много хубаво  да огледаме 
този отчет, но не успяхме.В капиталовите разходи има един недостиг на пари, който се дължи  
на 10 % резерв на държавата. В процеса на работа по проето-бюджета ми стана ясно и все пак 
нека гл.счетоводител да обясни в общи щрихи, как стоят нещата. 
   Сезгин Юмер – ще започна с неразплатените разходи.  85 х.лв имаме неразплатени  към 
изпълнители за завършени обекти и очакваме държавата да изпълни своя ангажимент и да се 
разплати с изпълнителите. 
   Да се надяваме, че приходите през тази  година ще бъдат достатъчни, т.е. ще съумеем да 
организираме събирането на всички приходи на общината,  за да посрещнем и нуждите по 
разходите. 



   Съгласно изискванията  на Закона за МВР, всяка една регистраци яна МПС ще става срещу 
представена разписка за платен данък на превозното средство. Това ме  навежда на мисълта, че 
ще имаме  редовни приходи от данък МПС. 
   Мехмед Хасан – колеги, годината я приключваме сръвнително добре. Ако от общата сума на 
неразплатени разходи  извадим  дължимата сума за СМР на вече изпълнени обекти, то на нас 
ни остават неразплатени 36 х.лв, което  е съвсем нормално за възможносите на нашата община. 
Разбира се, че трабва да работим да не допускаме такива просрочвания. 
 
   Общинският съвет  гр.Завет прие следното      
  

РЕШЕНИЕ №230: 
 

   На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30 от Закона за Общинските бюджети, чл.9, ал.2 
от Закона за общинския дълг, Общинският съвет гр.Завет  с  16/седемнадесет/ гласа „За” , 
против–0/нула/, въздържали се–1 /един/  от проведено,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА, 
поименно гласуване, както следва:  

 
 

№  
по 
ред 

 
Име, презиме и фамилия на общинския 
съветник 

Начин на гласуване на 
съветника 

/за, против, въздържал се/ 
01 Димитър Стефанов Ковачев Въздържал се 
02 Емил Калинов Стефанов ЗА 
03 Ерол Дауд  Юсеин ЗА 
04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 
05 Мехмед Хасан Халил ЗА 
06 Мехти Илми Махмуд ЗА 
07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 
08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 
09 Осман Юсеин Осман ЗА 
10 Селиман Илмаз Вели ЗА  
11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 
12 Сюзан Али Хюсмен ЗА 
13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 
14 Шабан Ариф Шабан ЗА 
15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 
16 Юмер Али Юзеир ЗА 
17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 
       Общо гласували: 17 

 
 
                                                         РЕШИ: 

 
1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2009г.,по приходната и разходната част, 

по функции и дейности, както следва: 
По прихода      7 995 231 лв. 
/ разпределени по  параграфи съгласно Приложения № 1, 2, 3 / 

По разхода      7 995 231 лв. 
/ разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения № 4, 5, 6 
и 7 / 

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Завет за 2009г., както следва: 
 По прихода       6 977 311 лв. 

/ разпределени по  параграфи съгласно Приложение № 1, 2, 3 / 
 По разхода       6 977 311 лв. 



/ разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения № 4, 5, 6 
и 7 , в т.ч. и отчета на изразходваните средства за строителство, основен ремонт и 
придобиване на ДМА, съгласно Приложение № 8 

3. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетните 
сметки и фондове за 2009г.  съгласно Приложения № 9 и 10  
4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2009г., съгласно Приложение № 11 
5. Приема отчета за разходите за командировки на Кмет на Община и Председател на 
Общински съвет по приложение № 12 
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 
Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 
 
      1.10.  Проект за решение  за Бюджета на Община Завет  за  2010г.  

                                                                                                             Докл.: А.Велиев – Кмет на Община    
     По проекта за Бюджет 2010 година се направиха  следните изказвания: 
     Сезгин Юмер – през 2010 година като основна наша задача ще бъде да привлечем  
достатъчен финанасов ресурс по действащите оперативни програми. На публичното обсъждане 
на бюджета постъпиха няколко предложения от  гражданите, които намериха своето място в 
разчета за капиталови разходи. 
     Юлвие Мемишева – колеги,  тази година се налага много бързо да разработим проекти, с 
които да кандидастваме. Рамката на бюджета си остава 5 000 х.лв, което идва от 
вазимоотношенията между общината и държавата. Според мен  цифрите, заложени в този 
бюджет са реалии  и достижими. Единствено ме притеснява  една сума – 190 х.лв, приходи от 
продажба на нематериални активи. Всички други  цифри са реални, бюджетът е балансиран.             
Миналага година остана един преходен  остатък от 160 х.лв. В частта на капиталовите разходи, 
какъв е проблемът – ще се плащат стари проекти и ще трябва да се работи за привличане на  
нови средва. 
С наличните собствени средства не може да се направи много. По отношение на ЦДГ – да се 
надяваме, че с въведждането на делегираните бюджети  при тях  намя да имаме проблеми. 
Социалната политика на общита се поддържа. Засега са заложени пари за всички направления. 
Това не е най-идеялният  бюджет, но не е  е най-лошият бюджет. 
 
    Мехмед Хасан – винаги сме имали трудности  при разработването на плана за инвестиции. 
Тази година така наречения план за капиталови разходи  е много малък. Преди две години 
дадохме около 130 х.лв за изготвянето на проекти за ремонт на улици. Тези проекти престояха 
една година в Разплащателната агенция и ни бяха върнати. Да се надяваме, че правителството 
ще преразгледа  нещата и ще вземе правилното решение. Проблемът идва оттам, че не е 
подменена подземната инфраструктура  в населените места. Както знаете ние изготвихме и 
внесохме  два  много големи проекта в т.ч. изграждане на пречиствателна станция в гр.Завет, но 
на този етап те са спрени  от разглеждане. Ще трябва да бъдат преработени, изготвени нови  
КСС и да бъдат внесени наново, но за това също са необходими средства, защото изготвянето 
на  плановет е се финансира от общинския  бюджет с приходи от местни дейности. 
  Димитър Ковачев – предлагам малко да се върнем към  отчета. Аз не съм против бюджета, а 
за това в края на всяко тримесечие  и в края на годината да се прави  сериозен  отчет  на 
приходите и разходите. Когато трябваше да работиме, на нас не ни се даде тази  възможност. 
По отношение на проекто –бюджета, считам, че има несериозно  отнощение от страна на 
хората, които се занимат с това. По бюджета се работи всяка година 45 дни.  Какви са 
приоритетие? Ние такива разлики от миналия бюджет неможем да направим. Данните не са 
променени. Аз съм напълно съгласен, че проектите, разработени  в миналото следва  да се 
вкарват за ново разглежадне. На мен ми е ясно, че бюджета ще се приеме, защото 
преобладаващата  част от съветниците са  от  партията на  вносителите на бюджета. Времето е 
много късо.  Ние работим все набързо и неможем да  използваме познанията на общинските 
съветници. Трябва да се мисли  за  тези неща  по навреме, а не в последния момент. Не следва 
да се гласува формално, а трябва да се вникне в бюджета. 



    Предложенията , които се правят по капиталовите разходи – укрепване на джамията в 
с.Прелез, та  нали миналата година се дадоха 300 х.лв за нейния ремонт по бедствия и аварии. 
Какво още трябда се прави по нея? Заложени са 650 х.лв за Прелез, 500 х.лв за Завет. За какво 
са тези средства от ПУДООС. Заложени са 5 х.лв  за камери за видио наблюдение на 
общинската администрация. Според мен следва тези камери да се монтират пред училищата. 
    Мехмед Хасан – само да вметна, тези камери ще бъдат монтирани на възлови кръстовища, в 
двете училища на Завет и пред  Общинската администрация.  
    Димитър Ковачев – изграждането на общински пазар в Завет.За какво става дума? За 
следващата сесия ще предложа да се изгради комисия, която да направи ревизия  на всички 
договори по изпълнение на обектите и анексите към тях. В  момента върви една реклама по 
телевизията „Къде  е млякото?”  скоро и ние ще питаме  „Къде  е водата?”. Тук  съм  поставял 
въпроса  не затова, че  работя  във „ВиК” , а  го поставям като гражданин на Завет. Преди 
всичко ще трябва да се изгради сондаж в с.Острово. Острово е на  най-високата точка. Второ 
предлагам да се направи  дълбок  сондаж в Калето  - под  напорната кула, от гората насам, има 
много аварии и водата отива в нивите на хората. При една сериозна авария  градът ще остане 
без вода, а след това и селата. Предлагам за тези неща да се нправят проекти.  Преди две години 
се постави въпроса, че част  парите от блока ще отидат за  оборудването на катафалка. Вие 
обещахте, че със закупуването на  нова кола  за ДСП, то  старата кола ще бъде  оборудвана за 
катафалка. Аз намерих хора, които да я направят без пари. Това няма да струва много, не 
повече от 1000 лева. Понякога ме питат, какво правите там, затова искам да се протоколира и да 
се види в Интернет, кой   какво казва. 
    Ахтер Велиев -  отец Георги дойде при мен и доведе идна фирма от Исперих, която ще 
извършва  тази дейност. Дадохме им сградата на гробището да я ползват. Те също имат и 
катафалка. Който има нужда,  следва да се обръща към тази фирма, разбира се срещу 
заплащане. От Министерство на отбраната поискахме една  кола УАЗ, ако толкова настоявате 
ще трябвда се оборудва, като на първо място ще трябва да се сложи газова уредба. Този 
проблем се поставя само в Завет. Останалите населени места си решават  проблема сами.  Аз не 
знам кого да слушам г-н Ковачев, Вас ли или отеца? Относно проектите, които предлагате. 
Преди месец дойде писмо, в което искат да  предоставим информация за  инвестициите , които 
сме направили във „ВиК”. Има вариант на база тези инвестиции да се отделим от  Исперих, 
защото никъде  в дяловете на Община Завет не е отразено какви капиталовложениа е направила 
общината. Относно  водоема в Острово – аз не съм съгласен, че следва да се гради нов сондаж. 
Ако в Завет помпата не се спира, ще има достатъчно вода и за Острово. Помпата ще работи 
един част повече и така ще се реши проблема. Относно джамията в Прелез, посочените пари са 
от неразплатени фактури,  това основно са незаплатени  хонорари. 
За другите проекти – това са ІІ част – смяна на водопроводната мрежа в тези населени места. За 
останалите проекти за Завет и Брестовене, евентуално в края на годината да се подработят  
наново КСС, да се внесат наново и ако се одобрят да започне работа по тях. В момента такива 
проекти неможе да се  внасят, защото са за населени места с население над 2000 жители, а в 
момента  се разглеждат проекти за населени  места  с население  над 10 х.жители. Относно 
приходите и целевите разходи,  са заложени така, че с малко пари да се разработят проекти, с 
които да участваме. 
   Мехмед Хасан – възможно ли е г-н Ковачев, ако се отдели Завет от „ВиК” Исперих да 
съществува самостоятелно? Възможно ли е  големият проект да се раздели на части и да се 
кандидатства само  за водопроводната мрежа? 
  Зюлфие Исмаил – по принцип ще се финансират само такива т.нар. интегрирани проекти. На 
този етап има поставени критерии, които се отнасят само за по-големи населени места. 
  Мехмед Хасан – във връзка с промяната на Закона за водите, ако кажат може да минем  на 
самостоятелно водоснабдяване и издръжка. 
  Димитър Ковачев -  не знам как ще станат нещата. Община Завет е направила най-много 
инвестиции по ВиК. Това като цяло би трябвало да влияе на капиталовия дял на общината. Ако 
се предостави собствеността на общината, ще  се търси оператор, който да обслужва тази 
дейност.  
   Относно гробищата, ще трябва да ни слушате и двамата г-н Кмете. 
    



Общинският  съвет  гр.Завет прие следното     
 
   

РЕШЕНИЕ №231: 
 

        На основание чл. 21, ал.1, т.2, т.5, т.6, т.8, т.10 и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, чл. 11 ал.7  и 
чл. 12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2010 
година, ПМС № 324 от 2009г., Наредба №10 на общинския съвет по чл.9а от ЗОБ, чл.11 от 
ЗОД,  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 

 
Име, презиме и фамилия на общинския 
съветник 

Начин на гласуване на 
съветника 

/за, против, въздържал се/ 
01 Димитър Стефанов Ковачев ЗА 
02 Емил Калинов Стефанов ЗА 
03 Ерол Дауд  Юсеин ЗА 
04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 
05 Мехмед Хасан Халил ЗА 
06 Мехти Илми Махмуд ЗА 
07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 
08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 
09 Осман Юсеин Осман ЗА 
10 Селиман Илмаз Вели ЗА  
11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 
12 Сюзан Али Хюсмен ЗА 
13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 
14 Шабан Ариф Шабан ЗА 
15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 
16 Юмер Али Юзеир ЗА 
17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 
       Общо гласували: 17 

 
РЕШИ: 

  
1. Приема бюджета на община Завет за 2010 г. както следва: 
 
    1.1. ПО ПРИХОДА  в размер на   5 182 214  лв.  /разпределени по 

параграфи съгласно Приложение  №1 / 
в т.ч. 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  3 467 353 лв. / 
разпределени по параграфи съгласно Приложение  № 2 / 
в т.ч.: 

1.1.1.1 Обща субсидия от РБ в размер на 3 074 641 лв. 
1.1.1.2. Преходен остатък от 2009 г. в размер на  351 102 лв.  
1.1.1.3. Неданъчни приходи в размер на  42 250 лв. 
    
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  1 714 861 лв.      /съгласно 

Приложение № 3 / 
          1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на  255 000 лв. 

1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер на  678 007 лв. 
1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на  600 200 лв. 
1.1.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на местни дейности в 

размер на  169 600  лв. 



1.1.2.5. Целеви трансфер за зимно снегопочистване 31 500 лв. 
1.1.2.6. Преходен остатък от 2009 г. в размер на  6 лв. 
1.1.2.7. Операции с финансови активи и пасиви в размер на -19452 лв /със знак минус/ 
 
   
    1.2. ПО РАЗХОДА в размер на 5 182 214  лв.         /разпределени по функции, 

дейности и параграфи, съгласно Приложение  № 4 / 
в т.ч.:     

1.2.1 За делегирани държавни дейности в размер на  3 467 353 лв. /разпределени по 
функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение  № 5.1;6.1;7.1; 8; 9.1  и  11.1. / 
    

1.2.2 За местни дейности в размер на 1 704 918 лв. /разпределени по функции, дейности 
и параграфи, съгласно Приложение  № 5.2; 6.2; 7.2; 9.2; 10; 11.2; 12 и 13 / 

1.2.3. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности със местни приходи в 
размер на 9 943 лв. съгласно приложение № 7.1.2 

 

1.2.4.  109 572 лв., резерв съгласно чл.6 ал.2 от ПМС № 324 от 2009г., за делегирани 
държавни дейности по „Образование”, и за местни дейности в размер на 26 525 лв. съгласно чл. 
14 от ЗОБ /съгласно  Приложение  № 4 / 
          1.3. Приема поименен списък за  капиталови разходи предвидени в бюджета на Община 
Завет  от целевата субсидия за капиталови разходи и от местни приходи, съгласно Приложение 
№ 14 в размер на 529 600 лв. 
 1.4. Приема разпределението на прехедния остатък от 2009г., по дейности /съгласно 
приложение №15 / 

1.5. Определя годишния размер на плащанията по общинския дълг /съгласно 
приложение № 16 / 

1.6. Утвърждава поименен списък на педагогическия персонал в делегираните от 
държавата дейности по образование, който имат право на заплащане на част от транспортните 
разходи. / приложение № 17 и 17.1/ 

1.7. Определя в размер на 14 350,82 лв. просрочените задължения от минали години, 
които ще бъдат погасени през бюджетната 2010г. 

1.8. Определя в размер на 31 276.48 лв. просрочените вземания от минали години, 
които ще бъдат погасени през бюджетната 2010г. 

 
 
 
2. Приема разчети за целеви разходи:  
2.1. Разходи за погребения в размер до 150 лв. за починали жители на Общината без 

близки и роднини, бездомни, безпризорни, без доходи, съгласно чл. 31 от ПМС № 324 от 
30.12.2009г.. 

2.2. Разходи за мероприятия по културния календар на община Завет в размер на 25 000 
лв. 
  

3. Приема следните лимити за разходи:  
3.1. Социално-битови разходи на персонала, определени в размер на 3 на сто на база 

начислените трудови разходи ; 
3.2. Лимит за представителни разходи в размер на 8 000 лв.на  кмет на Община и 

Общ.администрация;  на кметство Осрово – 1 000 лв; на кметство Брестовене – 1 000 лв.; на  
кметствата в с.Прелез, с. Веселец, с. Сушево и с. Ив.Шишманово по 500 лв. 

3.3. Лимит за представителни разходи на ОбС в размер на 10 000лв. 



3.4. Средства за работно облекло в размер на 120 лв. на щатна бройка 
3.5. Лимит за разходи за текуща дейност на ФК “Вихър” – Завет в размер на 5 000 лв., 

ФК „Челси” Брестовене – 5 000 лв., ФК „Адаспор” Острово – 5 000 лв. и Клуб по борба 
„Агросем” Острово – 4 000 лв. 

 
4.  Утвърждава индивидуалните работни заплати на Кмета на Общината и 

кметове на кметства, структурата, числеността и средствата за работна заплата в 
Общинска администрация – Завет и звената към нея  /съгласно Приложение № 18, 19 и 19.1 
/  

 
5.  Приема план-сметките на извънбюджетни сметки и фондове, в съответствие с 

Приложение № 9 към § 32 от ПЗР на ЗДБРБ за 2010 г. /съгласно Приложение № 20; 21 и 22/ 
 
6. Утвърждава численост и субсидия  за читалища, регистрирани в съда като 

юридически лица с нестопанска цел и са вписани в регистъра на Министерство на културата в 
размер на  147 600 лв., съгласно чл.11,ал.2 от ЗДБРБ за 2010 г.  /съгласно Приложение № 23 / 

 
7.  Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския 

бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия; 
 
8. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за местни 

дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни средства и 
фондове на общината, както от банки и други финансови институции /чл. 24 т.1 и т.2 от 
Закона за общинските бюджети /; 

 
9.  Възлага на  кмета на общината: 
9.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните  

разпоредители с бюджетни кредити; 
9.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при 

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за 
финансово управление и контрол; 

9.3. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани 
средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите. 

9.4. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размерите 
и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения над 
5 % спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за 
тяхното намаляване и ликвидиране. 
 

10.  При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни и 
общински дейности, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 
2010 година /чл. 27 от ЗОБ  /: 

10.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в 
обема на общинските  разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, 
осигурителни вноски и ститендии в частта за делегираните от държавата дейности; 

10.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от дейност в 
дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта за местните 
дейности ; 

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

10.4. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на 
средства за реализиране на определените годишни цели на общината. 

11. 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. Приемане на годишен отчет за изпълнение на дейностите по „Общинска прогама за 
овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на 
община Завет” за 2009 година. 

                                                                                                             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 №232: 
 

     Приемането на Закон за защита на животните (ДВ, бр.13/08.02.2008 г.) наложи 
необходимостта от изготвяне и приемане на Общинска програма за овладяване на популацията 
на безстопанствените кучета в перспектива за 3 години. 
    Проблемите с безстопанствените кучета са сериозни и с многостранни измерения: 
хуманомедицински, ветеринаромедицински, социално-битови,икономически и екологични. С 
Решение №165 прието с Протокол №21/29.04.2009г. Общински съвет гр.Завет прие Общинска 
програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на Община 
Завет”. 

 
        Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  Общинският  съвет гр.Завет със  17/седемнадесет/ 
гласа „За” , против–0/нула/, въздържали се–0 /нула/ 

 
РЕШИ: 

 
1.Приема годишен отчет за изпълнение на дейностите по „Общинска програма за овладяване на 
популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Завет” за 2009 година, както 
следва: 

 
Г О Д И Ш Е Н   О Т Ч Е Т 

 
За изпълнение на дейностите по Общинска Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Завет за 2009 г. 
 
 

Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на 
община Завет за 2009 - 2012 г. е приета с Решение №165 от 29.04.2009 г. на Общински съвет – Завет 
и влязло в сила от 30.04.2009 г. 

С приемането на Програмата Общинска администрация гр. Завет е предприела следните 
мерки:  

Във всички населени места на територията на община Завет има регистри за регистрация 
на кучета.  

През месец Ноември 2009 г. беше извършена кампанията за анкетиране на домакинствата с 
цел идентификация, регистрация и паспортизация на домашните кучета с лицензираните 
ветеринарни специалисти във всички населени места на територията на община Завет. 

Проведени бяха разяснителна кампания със средствата за масово осведомяване, поставени 
бяха и съобщения на информационните табла. 

Регистрираните домашни кучета на територията на община Завет през 2009 г. са 620 броя. 
По населени места са както следва: 

гр. Завет – 304, с. Острово – 15, с. Брестовене – 5, с. Веселец – 2, с. Прелез – 98, с. Сушево 
– 96, с. Иван Шишманово – 100. 

В община Завет има приета Наредба №16 за притежаване и отглеждане на кучета на 
територията на община Завет с Решение №270 от 27.07.2006 г. на Общински съвет гр. Завет. По 
която Наредба за извършване на административна регистрация собствениците на кучета трябва да 



представят декларация по образец и Здравен-ветеринарно медицински паспорт на кучето заверен от 
ветеринарно-медицински специалист и заплащат такса от 10.00 лв., а за пенсионери таксата е 5.00 
лв.  

След въвеждането на задължителната регистрация голям брой кучета бяха пуснати да 
скитат свободно от техните собственици, защото им се виждаше скъпа регистрацията и това доведе 
до увеличаване броя на бездомните кучета в Общината. 

С Решение №207 от Протокол №28/10.11.2009 г. на Общинския съвет, таксата е намалена. 
През 2010 г. за регистрация собствениците на кучета ще заплащат такса от 5.00 лв., а пенсионерите 
50 % от таксата. 

Община Завет се стреми да разреши по най-хуманен начин проблема със скитащите 
кучета, във връзка с тава се проведе среща с представители от фондация „Четири лапи” и предстои 
сключване на Договор за партньорство за овладяването и контролирането на популацията на 
безстопанствените кучета на територията на община Завет. То ще включва залавяне, кастриране, 
обезпаразитяване и маркиране на скитащите в общината кучета.  

Собствениците на кучета бяха уведомени, че по желание същата процедура може да се 
извърши и за домашните кучета от фондация «Четири лапи», след което собственици на кастрирани 
кучета ще бъдат освободени от такса по чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската 
дейност. 

Тази дейност ще се извършва от подвижна клиника, която разполага с ветеринарен екип за 
залавяне на четириногите. 

 
Общия брой на безстопанствените кучета по информация на кметовете по населените 

места е както следва: 
 

№ Населено място Общ брой 

1. гр. Завет 30 

2. с. Брестовене                   21 

3. с. Острово 18 

4. с. Веселец 14 

5. с. Прелез 16 

6. с. Сушево 23 

7. с. Иван Шишманово 17 

 ОБЩО 139 

 
В община Завет има обучени лица, които притежават Удостоверение по защита и хуманно 

отношение към животните /работа в приюти, хотели и зоомагазини/, които да извършват улавяне на 
безстопанствените кучета и съдействат за изпълнение на мерките от Програмата за овладяване 
популацията на безстопанствените кучета на територията на община Завет.  

Със заложените средства по Програмата са закупени пистолет въздушен СО2 и 
необходимите медикаменти.  

Разрешаването на проблема се задълбочи особено много след тежкия инцидент станал на 
19.10.2009 г. в с. Сушево, където шестгодишното момиченце Кристияна Кирилова беше нападната и 
нахапана от глутница кучета. Кучетата нападнали и убили детето са били домашни любимци на 
един и същ стопанин от същото село. 

Във връзка със Заповед №305/26.10.2009 год. на Областния управител на Област Разград 
беше издадена Заповед №367/04.11.2009 г. на кмета на община Завет, за сформиране на работна 
група и направено анкетиране на домакинствата на територията на община Завет, с цел 
идентификация и регистрация на притежаваните кучета. При анкетирането гражданите бяха 
запознати със заповед №350/20.10.2009 г. на Кмета на община Завет, за техните задължения и 
мерките, които трябва да предприемат при отглеждане на домашни кучета. 



 
анкетираните домакинствата по населени места, с цел идентификация и регистрация на 

притежаваните кучета 
 

№ Населено място Брой 
анкетирани 
домакинства 

Притежаващи 
 кучета 
/брой/ 

Регистрирани 
кучета 
/брой/ 

гр. Завет 391 183 304 

2. с. Брестовене 608 517 5 

3. с. Острово 529 381 15 

4. с. Веселец 178 134 2 

5. с. Прелез 263 250 98 

6. с. Сушево 171 125 96 

7. с.Иван Шишманово 80 120 100 

 ОБЩО 2 220 1 710 620 
 

 
Община Завет няма сключен договор с лицензиран приют за безстопанствени кучета по 

чл.137, ал.2 от Закона за ветеринарно-медицинската дейност, тъй като в област Разград все още няма 
такъв. 

Крайно наложително е ускорено изграждане на приюти за безстопанствени кучета в 
съответствие на нормативната уредба във всички общини. 

През 2010 г. е необходимо да се обединят всички институции и да се предприемат мерки за 
намаляване популацията на безстопанствените и скитащи кучета с цел запазване на сигурността и 
безопасността на гражданите. 

 
2. Задължава Кмета на Община Завет да внесе годишния отчет за изпълнение на 
дейностите по „Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствени 
кучета на територията на Община Завет” за 2009 година пред генералния директор на 
Националната ветеринарномедицинска служба. 
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет  и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 
 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА 
РАЗНИ. 
По втора точка се направиха следните коментари: 
Емил Калинов – подкрепям всичко, което се гласува.  Пътищата ни са в окаяно състояние. Трялбва 
да се търсят начини  да се закърпят дупките по пътните платна – става въпрос за вътрешните улици. 
Ахтер Велиев – 80 х.лв са заделени  за това. 
Емил Калинов – но трябва да има строг контрол на извърщената работа. 
Мустафа Добруджан – аз ще взема отношение за уличното осветление. Главният счетоводител каза, 
че уличното осветление е увеличено с 3000  лева. Ако е необходимо да се направи някакво 
капиталовложение, вместо да се дават напразно тези пари. Вечер още докато е светло уличните 
лампи светят  и до  късно сутрин. 
Ертан Бахар – има сам одва трафопоста, астовени на фотоклетки и при мъгла се включват. Имаме 
уговорка утре да се мине и да проверят всички трофопостове. 

 
По втора точка други изказвания не се направиха. 



        Поради изчерпване на дневния ред   заседанието  бе  закрито   в 17.15 часа. 
        Настоящият протокол се  направи в  два еднообразни екземпляра, един за Общинския съвет, 
един да се представи на Областния управител на Областна администрация  с  център Разград и 
препис от протокола  да се изпрати на Районна прокуратура гр.Кубрат. 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 
Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 
Гл.специалист:________________ 

                /Кр.Цвяткова/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


