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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                    
                                                           Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                          Протокол  № 8  от  29.06.2020  година 
 

 ПО ПЪРВА ТОЧКА 
Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за 

средства от Европейския съюз на Община Завет за 2019 г. 
                                   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

   
Общинският съвет гр.Завет с 12(дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 

„Въздържали се”– 1(един), отсъстват - 4(четирима) от проведеното поименно  
гласуване  прие  следното       

                                                             
РЕШЕНИЕ  № 74 

     
 Във връзка с изискванията на чл. 140, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл. 

44, ал.1 от Наредба № 10 за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за 
местните дейности за следващите три години за съставянето, приемането, изпълнението и 
отчитането на бюджета на община Завет, Кмета на общината представя на Общинския 
съвет 

 

Г О Д И Ш Е Н   О Т Ч Е Т 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2019 ГОД. 

 

 

След проведено публично обсъждане с  Решение № 423 по Протокол № 
38/31.01.2019г. на Общински съвет - Завет е приет бюджета на общината, както и на 
всички второстепенни разпоредители с бюджет по пълна бюджетна класификация в 
размер на 9 076 911 лева.  

Приходите и разходите за държавните дейности са в размер на 5 013 885 лева. 

Приходите и разходите за местни дейности са в размер на 4 063 026 лева, в.т.ч. 
средства за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи в размер на 240 440 
лева. 

Общинския бюджет се изпълнява от Кмета на общината, като първостепенен 
разпоредител с бюджет и 13 (тринадесет) второстепенни разпоредители с бюджет, от 
които един закрит: 

1.ОП „ВОДЕН-2009“ гр.Завет; 

2.ПГЗ „Кл.Арк.Тимирязев“ гр. Завет; 

3.СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Завет; 

4.ОУ „Христо Ботев“ с. Брестовене; 

5.ОУ „Христо Ботев“ с. Острово; 

6.ОУ „Христо Ботев“ с. Веселец; 
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7.ОУ „Васил Левски“ с.Сушево; 

8.ОДЗ „Слънчо“ гр.Завет; 

9.ДГ „Червената шапчица“ с.Брестовене; 

10.ДГ „Радост“ с.Острово; 

11.ДГ „Пролет“ с.Веселец; 

12.ДГ „Осми март“ с.Сушево 

13.ОП „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ гр. Завет 

 
През годината няма преобразувани, слети или закрити звена или второстепенни 

разпоредители с бюджет. 
В община Завет са налице 7 (седем) организации с нестопанска цел – читалища с 

обща субсидирана численост за 2019 г. 23 щатни бройки и общо разчетени средства, 

съгласно ЗДБРБ за 2019 г. в размер на 192 625 лв., както следва: 

НЧ "Саморазвитие 1902" гр.Завет  - 9 щ.б. с бюджет за годината 84 872 лв.; 

НЧ "Просвета-1919-Брестовене" с.Брестовене – 4 щ.б. с бюджет за годината 38 089  
лв.;  

НЧ "Отец Паисий 1927" с.Острово – 3 щ.б. с бюджет за годината 27 920 лв.;  
НЧ "Петко Рачев Славейков 1925" с.Веселец – 1,5 щ.б. с бюджет за годината 14 821  

лв.;  
НЧ "Христо Ботев 1913" с.Прелез - 2 щ.б. с бюджет за годината 18 608 лв.;  
НЧ "Развитие 1927" с.Сушево - 2 щ.б. с бюджет за годината 20 035 лв. Наличен е 

преходен остатък от 2018г. в размер на 13 лв.,общо разчетени средства за читалището за 
2019г. са 20 048 лв.;   

НЧ "Съзнание 1928" с.Иван Шишманово – 1,5 щ.б. с бюджет за годината 13 925  лв. 
 
Със Заповед № УД-02-09-62 от 06.02.2019г. са определени правата, задълженията и 

отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджет (училища и детски градини). 
Със Заповед № УД-02-09-61 от 06.02.2019г. са определени правата, задълженията и 

отговорностите на второстепенния разпоредител с бюджет общинското предприятие ОП „ 
Воден 2009“ гр. Завет. 

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

  С Решение № 351 по Протокол № 31 от 28.06.2018г. на Общински съвет - Завет е 
създадено Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство“ гр. Завет. Със Заповед № УД-02-09-319 от 23.08.2018г. е определено 
като второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство“ гр. Завет. Със Заповед № УД-02-09-60 от 
06.02.2019г. са определени правата, задълженията и отговорностите на второстепенния 
разпоредител с бюджет на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване 
и благоустройство“ гр. Завет. 

 
Към 31.12.2019 г. уточненият размер на плана на приходите и разходите, в резултат 

на извършени корекции във взаимоотношенията на общината с Централния бюджет, 
получени трансфери от министерства, областна администрация и решения на Общинския 
съвет е в размер на 10 456 120 лв. 
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Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на община Завет към 
31.12.2019г. е в размер на 9 039 160 в т.ч. за държавни дейности 5 156 062 лв. и за местни 
дейности 3 883 098 лв.  

Наличността по сметките в края на периода към 31.12.2019 г. е в размер на 1 458 
880 лв., в т.ч. остатък за държавни дейности в размер на 376 940 лв. и за местни дейности 
1 081 940 лв. 

На основание чл.56, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) през 
периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. са извършени корекции в размера на бюджетните 
взаимоотношения с централния бюджет, с което се увеличава (плана) приходната част на 
бюджета с 1 379 209лв. Общата рамка на първоначалния план на бюджета се увеличи от 
9 076 911 лева на 10 456 120 лева. 

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

1.Гарантиране на финансова стабилност при управление на общинския бюджет; 

2.Осигуряване на спечелени проекти по оперативни програми и на допълнителни 

разходи, свързани както с реализацията им, така също и с устойчивост на 

резултатите от приключилите проекти; 

3.Подобряване условията за провеждане на учебния процес в училищата и 

детските градини на територията на общината, чрез провеждане на 

енергоефективни и благоустройствени мерки; 

4.Спазване принципите на законосъобразност и целесъобразност. 

 
Основните цели и приоритети, заложени по  бюджета на общината за 2019 

година са изпълнени: 

  Подобряване условията за предоставяне на публични услуги; 

  Подобряване на качеството и разширяване обхвата на социалните услуги; 

   Повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова 

реализация; 

 Финансова стабилност на общината; 

 Осигуряване на финансов ресурс за инвестиционно проектиране; 

 Реализиране инвестиционната програма на Общината; 

 Подобряване на инфраструктурата на територията на общината; 

 Подпомагане на спортните клубове; 

 Развитие на културния живот; 

 Опазване на околната среда. 

 
Взаимоотношения с централния бюджет 

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

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

Уточнен план 4 494 451 лв., изпълнение 4 494 451 лв.; 
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-Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности § 31-12 – разчет 

939 200 лв. и изпълнение 939 200 лв.; 

-Целеви трансфери за капиталови разходи § 31-13 – разчетени средства по ЗДБРБ за 

2019 год. 306 300 лв. корекция на плана с -27 650 лв. трансформирани средства за 

текущ ремонт на уличната мрежа в община Завет (ФО-14/30.04.2019г.), уточненият 

план към 31.12.2019г. е в размер на 278 650, отчет към 31.12.2019 г. -  278 650 лв.; 

1.Получени от общините целеви трансфери от ЦБ § 31-18 –  уточнен план към 

31.12.2019 г. 847 440 лв., в т.ч. трансформирани средства за текущ ремонт на 

уличната мрежа в община Завет в размер на 27 650 лв.(ФО-14/30.04.2019г.), и 19 

790 лв. за присъдени издръжки в т.ч. за първо тримесечие на 2019 г. по ФО-

10/23.04.2019 г. в размер на 5 077 лв. и за присъдени издръжки за второ тримесечие 

на 2019 г. по ФО-29/23.07.2019 г.в размер на 4 983 лв.; ФО-46/29.10.2019 г. в размер 

на 4 870 лв. и за присъдени издръжки за трето тримесечие на 2019 г.; ФО-

62/18.12.2019 г. в размер на 4 860 лв. и за присъдени издръжки за четвърто 

тримесечие на 2019 г.;  С Постановление на Министерски съвет № 348 от 18 

декември 2019 година, на община Завет са одобрени допълнителни 

разходи/трансфери за 2019 год. общо в размер на 800 000 лева, от които 690 000 лв. 

за „Ремонт на улична мрежа в населените места на община Завет“ и 110 000 лв. за 

„Изграждане на комбинирана спортна площадка в с. Веселец, община Завет“. Една 

част от предоставените допълнителни разходи/трансфери за „Ремонт на улична 

мрежа в населените места на община Завет“ по горепосоченото ПМС в размер на 

5 443 лв. ще се разходват за текущ ремонт на улици в населени места на община 

Завет. С ФО-63/18.12.2019г. са увеличени бюджетните взаимоотношения на община 

Завет с Централния бюджет в размер на 800 000 лв. по §§ 31-18 „Получени от 

общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез  кодовете в СЕБРА“. 

 
2.Получени от общините целеви трансфери от ЦБ § 31-28 – уточнен план към 

31.12.2019 г.  51 562 лв., изпълнение 50 944 лв.; 

-- Възстановени трансфери за ЦБ (-) – отчет към 31.12.2019 г. -3 691лв. 

Към 31.12.2019 г. с допълнително предоставените средства от Министерство на 
финансите, на основание разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република 
България (ЗДБРБ) за 2019 г., са извършени служебни корекции на бюджетните 
взаимоотношения на общината с Републиканския бюджет, както следва: 

3.С Писмо ДПРС 1/19.02.2019г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 1-во 

тримесечие на 2019 г. с 18 962.00 лв.; 

4.С Писмо ДПРС 3/25.04.2019г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 2-ро 

тримесечие на 2019 г. с 12 247.00 лв.; 

5.С Писмо ДПРС 4/11.07.2019г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 3-то 

тримесечие на 2019 г. с 65.00 лв.; 
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6.С Писмо ДПРС 5/11.12.2019г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 4-то 

тримесечие на 2019 г. с 19 139.00 лв.; 

7.С Писмо ДПРС 6/20.12.2019г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 

безплатен транспорт на деца и ученици по чл.283, ал.2 от ЗПУО – 1 149 лв. (§31-28) 

8.С Писмо № ЕО-Р-203 016/10.04.2019 г. на Областна администрация гр. Разград е 

извършен трансфер на бюджетни средства  в размер на 7 180 лв. за финансиране на 

разходите по подготовка и произвеждането на предстоящите избори за членове на 

Европейския парламент от Република България.; 

9.С Писмо № 03-00-047-021/13.09.2019г. на Областна администрация гр. Разград е 

извършен трансфер на бюджетни средства  в размер на 11 300 лв. за финансиране 

на разходите по логистично осигуряване на изборния процес за произвеждането на 

предстоящите местни  избори.; 

10.С Писмо № МИ-06-466/07.10.2019г. Трансфер от ЦИК за заседания и дежурства на 

ОИК – 430.92 лв. 

11.ФО-8/18.04.2019г. - промяна в броя на децата и учениците, съгласно Национална 

електронна информационна система за предучилищно и училищно образование 

(НЕИСПУО) в здравеопазването – намалява се общата субсидия с 2 869 лв. (§ 31-

11); 

12.ФО-10/23.04.2019г. – за присъдена издръжка за І-во тримесечие на 2019г. – 

увеличава общата субсидия с 5 077 лв. (§ 31-18 ); 

13.ФО-13/25.04.2019г. – средства за възстановяване на транспортни разходи на 

педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното 

образование за 2019 г. – увеличава се общата субсидия с 9 889 лв. (§ 31-11) ; 

14.ФО-14/30.04.2019г. – Целеви трансфер за текущ ремонт за улици в населени места  - 

27 650 лв. (с които се намалява § 31-13 с – 27 650  лв. и се увеличава  § 31-18 + 27 

650 лв. ); 

15.ФО-19/07.06.2019г. – увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ по §§ 31-11 в 

размер на 23 960 лв., съгласно Постановление № 130 на Министерския съвет от 

2019 г. за предоставяне на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 

2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и 

училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за 

придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и 

специалности от професии във функция Образование; 

16.ФО-20/12.06.2019г. – увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ по §§ 31-11 в 

размер на 25 532 лв., съгласно Постановление № 132 на Министерския съвет от 

2019 г. за закупуване на познавателни книжки, учебници и други в образованието.; 
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17.ФО-21/22.05.2019г. – промяна в броя на децата и учениците, съгласно Национална 

електронна информационна система за предучилищно и училищно образование 

(НЕИСПУО) в образованието– намалява се общата субсидия с -116 522 лв. (§ 31-

11); 

18.ФО-25/11.07.2019г. – увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ по §§ 31-11 в 

размер на 13 500 лв., съгласно Постановление № 160 на Министерския съвет от 

2019 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и 

училищата.; 

19.ФО-28/18.07.2019г. – увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ по §§ 31-11 в 

размер на 4 935 лв., съгласно Постановление № 167 на Министерския съвет от 2019 

г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране 

на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 172 на 

Министерски съвет  от 2019 г.; 

20.ФО-29/23.07.2019г. – увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ за присъдена 

издръжка за 2-ро тримесечие на 2019г. – увеличава общата субсидия с 4 983 лв. (§ 

31-18 ); 

21.ФО-36/03.09.2019г. – увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ по § 31-11 в 

размер на 3 723 лв., съгласно Постановление № 208 на Министерския съвет от 2019 

г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране 

на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 172 на 

Министерски съвет  от 2019 г.; 

22.ФО-43/01.10.2019г. – увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ по § 31-11 в 

размер на 18 338 лв. За финансово осигуряване на дейности по Национална 

програма(осигуряване на съвременна образователна среда) 

23.ФО-45/29.10.2019г. – увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ по § 31-11 в 

размер на 2 599 лв., съгласно Постановление № 266 на Министерския съвет от 

22.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за 

изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за 

физическо възпитание и спорт. 

24.ФО-46/29.10.2019г. - увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ по § 31-18 в 

размер на 4 870 лв., съгласно Постановление № 344 на Министерския съвет от 21 

декември 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 

2019 г., съгласно писмо № ФО-1/15.01.2019 г. на Министерство на финансите и въз 

основа на представената от общината справка за фактически изплатените средства 

за присъдена издръжка за третото тримесечие на 2019 г. 

25.ФО-50/06.11.2019г. - увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ по § 31-11 в 

размер на 1 860 лв., съгласно Постановление № 272 на Министерския съвет от 2019 
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г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. 

за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Заедно в 

грижата за ученика“, „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 

системата на предучилищното и училищното образование“ и „Иновации в 

действие“, одобрени с Решение № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за 

одобряване на национални програми за развитие на образованието. 

26.ФО-55/10.12.2019г. - увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ по § 31-11 в 

размер на 14 257 лв. съгласно Постановление № 281 на Министерския съвет от 

2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 

2019 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от 

труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за 

подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа. 

27.ФО-62/18.12.2019г. - увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ по § 31-11 в 

размер на 4 860 лв., съгласно Постановление № 344 на Министерския съвет от 21 

декември 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 

2019 г., съгласно писмо № ФО-1/15.01.2019 г. на Министерство на финансите и въз 

основа на представената от общината справка за фактически изплатените средства 

за присъдена издръжка за четвърто тримесечие на 2019 г. 

28.ФО-63/18.12.2019г. - увеличава се бюджетното взаимоотношение с ЦБ по § 31-18 в 

размер на 800 000 лв., Допълнителен трансфер по ПМС 348/18.12.2019г. 

Трансфери:  

1.Трансфер от Агенцията по заетостта за временна заетост към 31.12.2019 г.– в размер 

на 90 885 лв. по § 61-05 ( Получени трансфери от МТСП ); 

2.Трансфери между бюджети – уточнен план към 31.12.2019 г. в размер на 359 196 лв. 

по § 61-01 ( за държавни дейности 315 447 лв. и за местни дейности 43 749 лв.) 

отчет към 31.12.2019 г. 359 196 лв. ( за държавни дейности 315 447 лв. и за 

местни дейности 43 749 лв.); 

3.Предоставен трансфер на ОП в размер на – 17 503 лв. по § 62-02 със знак (-) 

4.Трансфер за възнаграждения на ОИК за провеждане на местни избори в размер на 

39 382.86 лв. (§61-01) 

5.Трансфер за възнаграждения на СИК за провеждане на I и II тур на местни избори в 

размер на 22 956.60 лв. (§61-01) 

Към 31.12.2019 г. по § 61-02 : 

-предоставени са на община Разград в размер на 70 149 лв. ( със знак „-‘‘) за 

отчисления по чл. 60 и чл.64 от ЗУО. Уточнен план 71 292  лв. 
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преведени на МТСП средства в размер на 105 320 лв. по проект „Красива 
България“ ( със знак „-‘‘). След приключване на проект „Красива България“, на 
11.12.2019г. МТСП възстанови на община Завет по §§ 61-01 „Трансфери между 
бюджети - получени трансфери (+)“ средства в размер на 15 456 лв 

Други корекции ( актуализации) по бюджета на община Завет през 2019г. 

 
1.      С Решение на ОбС – Завет 429/18.02.2019 г. е направена актуализация на 

бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.  

2.С Решение на ОбС – Завет 442/11.03.2019 г. е актуализиран бюджета и разчета за 

финансиране на капиталови разходи за 2019 год., както и е направена актуализация на 

план-сметката за необходимите разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и 

сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и 

чистотата на териториите за обществено ползване н а територията на община Завет за 2019 

г. 

3.С Решение на ОбС – Завет 454/22.04.2019 г. е актуализиран бюджета и разчета за 

финансиране на капиталови разходи за 2019 год. 

4.С Решение на ОбС – Завет 461/18.06.2019 г. е актуализиран бюджета на община 

Завет за 2019 г. 

5.С Решение на ОбС – Завет 483/25.07.2019 г. е актуализиран бюджета и разчета за 

финансиране на капиталови разходи на община Завет за 2019 г. 

6.С Решение на ОбС – Завет 496/27.09.2019 г. е актуализиран бюджета и разчета за 

финансиране на капиталови разходи на община Завет за 2019 г. 

7. С Решение на ОбС – Завет 507/17.10.2019 г. е актуализиран бюджета и разчета за 

финансиране на капиталови разходи на община Завет за 2019 г. 

8.С Решение на ОбС – Завет 12/15.11.2019 г. е актуализиран бюджета и разчета за 

финансиране на капиталови разходи на община Завет за 2019 г. 

9. С Решение на ОбС – Завет 21/16.12.2019 г. е актуализиран бюджета и разчета за 

финансиране на капиталови разходи на община Завет за 2019 г. 

10.С Решение № 423 по Протокол № 38 от 31.01.2019г. на Общински съвет – Завет, 

кмета на община Завет е упълномощен да извършва компенсирани промени за различните 

видове разходи от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група, без да изменя 

общия размер в частта за държавни и местни дейности. 

-Заповед № УД-02-09-108/28.02.2019г. – са направени корекции по бюджета на 

общината, т.е. е направена техническа корекция в частта на първоначалният план на 

капиталовите разходи за 2019 г. по обекти с източник на финансиране целева 

субсидия за капиталови разходи за 2019 г. 

-Заповед № УД-02-09-155/26.03.2019г. – са направени корекции по бюджета на 

общината. 
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-Заповед № УД-02-09-301/21.06.2019г. – са направени корекции по бюджета на 

общината. 

-Заповед № УД-02-09-441/19.09.2019г. – са направени корекции по бюджета на 

общината. 

-Заповед № УД-02-09-625/18.12.2019г. – са направени корекции по бюджета на 

общината. 

Със Заповед № УД-02-09-61/06.02.2019 г. са определени правата, задълженията и 
отговорностите на ОП „Воден-2009“ гр. Завет, като второстепенен разпоредител с бюджет. 

 Със Заповед № УД-02-09-62/06.02.2019 г. на кмета на община Завет са определени 
правата, задълженията и отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджет на 
община Завет (детски градини и училища). 

Със Заповед № УД-02-09-319/23.08.2018 г. на кмета на община Завет е определено за 
второстепенен разпоредител с бюджет ОП „Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство“ гр. Завет . Със Заповед № УД-02-09-60/06.02.2019 г. на кмета на община 
Завет са определени правата, задълженията и отговорностите на ОП „Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство“ гр. Завет , като второстепенен 
разпоредител с бюджет на община Завет.  

Със Заповед № УД-02-09-64/06.02.2019 г. на кмета на община Завет е утвърдено 
разпределението на бюджета за 2019 г. по тримесечия. 

11.Корекции по прихода и разхода по бюджетите на второстепенните 

разпоредители с бюджет са правени, съгласно постъпили от тях писма; 

 
1.Изпълнение на приходите за делегираните от държавата дейности към 

31.12.2019 г. 

приходи дд план 2019 

изпълнение 

 към 31.12.2019г. % 

1. Получени трансфери от ЦБ (§ 31-00) 

4 565 

803 4 565 185  99.99 

2.Получени трансфери ( §61-00) 

406 

332 406 332 100,00 

3.Предоставени трансфери (§62-00) 1 475 -13 912  

4.Трансфери от/на държавни предприятия (§64-00) 0 0 0 

5.Наличност в началото на периода в лв. (§95-01) 

31398

9 313989 100,00 

6.Наличност в края на периода в лв. (§95-07) 0 -376 940 

7.Събрани средства за сметка на други бюджети (§88-00) 0 27 257 
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8. Приходи от собственост (§24-00 и § 28-00) 240 049 237 870 99.09 

9.Други неданъчни приходи (§36-00) 1 195 1 195 100.00 

10.Внесен данък върху приходите (§37-00) -7 210 -7 168 99.42 

11.Помощи и дарения от страната (§45-00) 3 157 3 157 100,00 

12. Чужди средства от други лица (небюджетни 

предприятия и физически лица) (+/-) (§§ 93-10) -903 -903 0 

ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДД 5 523 887 5 156 062 93.34 
 
От таблицата е видно, че приходите за държавни  дейности към  31.12.2019 година   

са изпълнени  93.34 %. 

 

2.Изпълнение на приходната част за местни дейности към 31.12.2019 г. 

Приходите от местни дейности се формират от имуществени данъци /местни 

данъци/, съгласувани с НАП , включват всички имуществени данъци. Неданъчни приходи 

– постъпления от операции с общинско имущество, местни такси, като се  дава  

възможност за определяне на конкретния им размер от общинския съвет, приходите се 

събират от общинската администрация, с изключение на тези, за които е предвиден друг 

ред в закона. Приета е Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги; глоби, лихви и други неданъчни приходи с общински характер. 

Трансфери от ЦБ за местни дейности, включват обща изравнителна субсидия, утвърдена 

съгласно ЗДБРБ за 2019 г. Изравняват се постъпленията от местни данъци до отчетените 

за предходната година средно за страната приходи на едно лице. Целева субсидия за 

капиталови разходи за финансиране на общински дейности - средствата се използват по 

утвърден от Министерство на финансите (МФ) поименен списък за КР, приет от 

Общински съвет – Завет. 
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Вид приход за общински дейности План 2019г.
Изпълнение към 

31.12.2019г.
%

I.1.Имущественни данъци (§01-00;13-

00;20-00) 473 236 486 754 102.86                   

I.2.Неданъчни приходи (§24-00;27-00;28-

00;36-00;37-00;40-00;41-00;45-00) 1 017 810 1 023 827 100.59                   

II.Взаимоотношения с ЦБ (§31-00)
2 045 500 2 041 550 99.81                     

В т.ч обща изравнителна субсидия     

(§31-12) 939 200 939 200 100.00                   

субсидия за капиталови разходи                     

(§31-13) 278 650 278 650 100.00                   

получен трансфер от ЦБ (§31-18)
827 650 827391 99.97

възстановени трансфери за ЦБ (-)      

(§31-20) 0 -3 691

III.Трансфери между бюджети (§61-00)
-117 407 -116264 99.03                     

III.Трансфери  между бюджети и 

сметки за средства от ЕС(§62-00) 0 -2116

III.Трансфери от/за държавни 

предприятия и др.лица включително в 

КФП(§64-00) 0 0

IV.Временни безлихвени заеми          

(§78-00) -99 996 -99 996 100.00                   

VI.Операции с финансови активи и 

пасиви. 1 613 090 531 150 32.93                     

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

Наличност на лв. в началото на 

периода (§95-01) 1 613 090 1 613 090 100.00                   

Наличност на лв. в края на периода 

(§95-07) 0 -1 081 940

ВСИЧКО Приходи за ОД 4 932 233 3 883 098 78.73                     

Предоставена безвъзмездна 

финансова помощ(нето) (§72-00) 0 0

Времени безлихвени заеми между 

бюджет и сметки на СЕС (§76-00) 0 18 193

 

От таблицата е видно, че приходите за общинските дейности към  31.12.2019 година   
са изпълнени  78.73 %., като имуществените данъци са изпълнени  на 102.86 %  което 
представлява 486 754 лв. ,неданъчните приходи са изпълнени на 100.59 %, което 
представлява  1 023 827 лв. 

Общата изравнителна субсидия е изпълнена на 100 %. 

 

 

През 2019 г. разходите, финансирани чрез общинските бюджети, се разделят на три 
групи: 

- за държавни дейности; 
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- за общински дейности. 

- За дофинансиране на държавни дейности с общински приходи. 

 

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

31.12.2019 г. 

Текущата  издръжка е разпределена съгласно бюджетната класификация. Не се 
планират кредити за разходи, които  се възстановят от ЦБ на база фактически 
изразходвани средства по предназначение, чрез заявка до МФ (напр.присъдена издръжка). 

 

  Към 31.12.2019 година е постигнато изпълнение на разходите в размер на 93.34 %  
за държавни дейности, т.е. в размер на 5 156 062 лв.    

  От таблицата се вижда, че 94.38 % относителен  дял заемат трудовите разходи, в 
които се включват РЗ, ДОО, здравни осигуровки, като е спазена числеността.  

  Разходите за веществената издръжка, са с процент на изпълнение – 86.35 %.   

  Стипендиите са изпълнени на 87.46 %  в размер на  19 626 лв. 

 

 

 

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

 

Вид разход- ДД
План  

2019 г.

Изпълнени

е към 

31.12.2019 г.

относ. 

дял  - 

план

относ. 

дял - 

изпъл

н. 

% 

изпълн.

Трудови разходи 4548999 4293428 82.35 83.27 94.38

Веществена издръжка 658455 568569 11.92 11.03 86.35

Стипендии 19626 17165 0.36 0.33 87.46

Трансфери за домакинства 36431 34883 0.66 0.68 95.75

Капиталови разходи 33100 22997 0.60 0.45 69.48

Субс и др.тек.трансфери на ю.лица 218283 217790 3.95 4.22 99.77

р-ди за чл.внос и уч.в нетърг.орг. 200 120 0.00 0.00

платени дан. и такси 1633 1110 0.03 0.02 67.97

Резерв за непредв. и неотл. р-ди 7160 0 0.00

В С И Ч К О р-ди за ДД: 5523887 5156062 99.87 100.00 93.34
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ПЛАН %

864134 89.88988

153805 69.79097

3786614 95.35207

111748 81.07438

379544 92.30761

220882 99.7768

0

7160

5523887 93.34119

Д-СТИ ПО ПОЧИВНО ДЕЛО

ИКОНОМИЧЕСКИ Д-СТИ

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ

ОБЩО ДД

ФУНКЦИЯ ДД

ИЗО

ОТБРАНА

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

СОЦ.ОСИГИГУРЯВАНЕ

ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 

31.12.2019Г.

776769

107342

3610615

90599

350348

220389

0

0

5156062  
 
 
4.Изпълнение на разходите за местни дейности към 31.12.2019 г. 

Разходите за общински дейности се финансират с приходи от местни данъци, местни такси, 
други неданъчни приходи, изравнителна субсидия. 

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

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

 

Вид разход- МД

 (в т.ч. дофинансиране)

План  

2019г.

Изпълнени

е към 

31.12.2019 г

относ. 

дял  - 

план

относ. 

дял - 

изпъл

н. 

% 

изпъл

н.

Трудови разходи 718 581 693 155 14.57 17.85 96.46

Веществена издръжка 2 269 011 2 113 077 46.00 54.42 93.13

Обезщет.и помощи 10 010 6 420 0.20 0.17 64.14

Капиталови разходи 1 864 924 1 003 556 37.81 25.84 53.81

Субс за нефин.предпр. 32 500 32 500 0.66 0.84 100.00

Р-ди за чл.внос 12 361 9 545 0.25 0.25 77.22

резерв за напр.и неотл.р-ди 0 0 0.00 0.00

Разходи за лихви 0 0 0.00 0.00

Платени държ.данъци и так 24 846 24 845 0.00 100.00

В С И Ч К О р-ди за МД: 4 932 233 3 883 098 99.50 99.36 78.73  
 



 

 
 

14

Трудовите разходи са приоритетни и са с предимство в поредността на 
разплащанията. Същите възлизат на  693 155 лв.  

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН %

592355 89.16933

178835 100

186374 97.29415

252915 93.08503

3237877 76.09563

315692 65.15591

168185 53.35315

0

4932233 78.72901

ИКОНОМИЧЕСКИ Д-СТИ

РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ

ОБЩО МД

ФУНКЦИЯ МД

ИЗО

ОБРАЗОВАНИЕ в т.ч. дофинансиране

СОЦ.ОСИГИГУРЯВАНЕ, 

ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

ЖИЛ.СТР.,БЛАГОУСТР. КОМУН.СТОП. 

И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И 

РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ

ИЗО - ДОФИНАНСИРАНЕ

205692

89732

0

3883098

ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 

31.12.2019Г.

528199

181331

235426

2463883

178835
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Просрочени вземания и задължения 

Размерът на просрочените задължения по бюджета на общината към 31.12.2019 г. 
възлиза на  0.00 лв. 

Размерът на просрочените вземания към 31.12.2019 г. по бюджета на общината са в 
размер на 72 976.75 лв. от наем земя, наем имущество, от такса ЦДГ, такса ДСП, от 
наказателни постановления, от лихви по просрочени вземания и от вземания от работници, 
служители и друг персонал. 

 

Просрочените вземания към 31.12.2019 г. са в размер на  72 976,75 лв. в това 
число:  

 

№ по 
ред 

 

ВЗЕМАНИЯ ОТ: 

РАЗМЕР НА ВЗЕ- 
МАНИЯТА В ЛЕВА 

1 Наем имущество 511,96 

2 Наем от земя 24 493,79 

3 Такса храна от ДСП 10 983,68 

4 Такса храна от ЦДГ 1 615,27 

5 Наказателни постановления 700,00 

6 Лихви по просрочени вземания 3 772,27 

7 Вземания от работници, служители и друг 
персонал 

30 809,78 

8 Вземания от концесии от местни лица-
находище Яна 

90,00 

 ВСИЧКО: 72 976,75  

 

 

В следващата таблица са описани подробно просрочените вземания- по вид вземане 
и по контрагенти: 
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№ 

по 

ред

Вид вземане и контрагент

ко
д 

па
рт

ид
а

Булстат/ 

ЕГН

Пр
их

од
ен

 

па
ра

гр
аф Просроче

но 

вземане

Вземане 

за текущ 

месец

Всичко 

несъбрани 

вземания

1 Наем имущество х 24-05 511,96 0,00 511,96

1.1 Росица Иванова дог 115/08,11,2010 073 116504024 22,24 0,00 22,24

1.2 Хюсеин Ваид Фикри ОС-01-18-18/10,01,2018 547 9101285145 252,04 0,00 252,04

1.3 Автосервиз спринткар дог ОС-01-18-29/25,02,2019 561 205318233 237,68 0,00 237,68

2 Наем земя х 24-06 24 493,79   0,00   24 493,79   

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

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

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

2.4 Анифе Юмерова Хасар дог ОС-01-18-2/17,01,2017 510 438,03   0,00   438,03   

2.5 Исмет Сабри Хамди дог ОС-01-18-9/19,01,2017 498 826,74   0,00   826,74   

2.6 Хафизе Хълми Хюсеин дог ОС-01-18-19/24,01,2017 241 827,75   0,00   827,75   

2.7 Бедиха Сали Хасан дог ОС-01-18-122/24,08,2017 245 904,75   0,00   904,75   

2.8 Февзие Наджи Бозук дог ОС-01-18-130/04,09,2017 234 907,88   0,00   907,88   

2.9 Февзи Мухарем Билял дог ОС-01-18-132/12,09,2019 239 2 565,15   0,00   2 565,15   

2.10 Зихни Джелил Хюсеин дог ОС-01-18-133/12,09,2019 240 3 780,40   0,00   3 780,40   

2.11 Хафизе Хълми Хюсеин дог ОС-01-18-135/12,09,2017 241 922,45   0,00   922,45   

2.12 Стоян Николов Терзиев дог ОС-01-18-138/19,09,2017 408 470,90   0,00   470,90   

2.13 Севджан Сали Акбуюк дог ОС-01-18-129/04,09,2017 251 1 392,57   0,00   1 392,57   

2.14 Мариана Василева Тодорова ОС-01-18-90/20,08,2018 552 603,65   0,00   603,65   

2.15 Айше Ахмед Дервиш ОС-01-18-94/19,09,2019 366 316,23   0,00   316,23   

2.16 Айше Ахмед Дервиш ОС-01-18-95/19,09,2019 366 619,36   0,00   619,36   

3 Вземания от концесии от м. лица-н-ще Яна 559 41-00 90,00   0,00   90,00   

4 Такса храна ЦДГ х 27-01 1 615,27   2 655,50   4 270,77   

4.1 ДГ Завет - МОЛ Снежана Христова 224 267,68   1 030,00   1 297,68   

4.2 ДГ Брестовене - МОЛ Халиме Н. Шакирова 051 861,59   850,00   1 711,59   

4.3 ДГ Острово - МОЛ Леман С. Кърмазова 254 291,50   347,00   638,50   

4.4 ДГ Веселец - МОЛ Зейтие Х. Али 033 61,50   290,50   352,00   

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

4.6 ДГ Сушево -  МОЛ Ресмие Ф. Юсеин 257 0,00   138,00   138,00   

5 Такса храна ДСП х 27-04 10 983,68   5 917,15   16 900,83   

5.1 Такса храна ДСП МОЛ Севдие Халач 223 607,63   5 917,15   6 524,78   

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

6 Лихви по просрочени вземания х 28-02 3 772,27   0,00   3 772,27   

6.1 Автосервиз спринткар дог ОС-01-18-29/25,02,2019 561 205318233 3,50   0,00   3,50   

6.2 Хюсеин Ваид Фикри ОС-01-18-18/10,01,2018 547 9101285145 3,71   0,00   3,71   

6.3 Росица Иванова дог 115/08,11,2010 073 116504024 0,32   0,00   0,32   

6.4 "Лигнум холдинг" АД дог. 143/19.09.2012 263 117614776 1 171,34   0,00   1 171,34   

6.5 "Лигнум холдинг" АД дог. 144/19.09.2012 263 117614776 1 437,15   0,00   1 437,15   

6.6 "Лигнум холдинг" АД дог. 145/19.09.2012 263 117614776 703,27   0,00   703,27   

6.7 Анифе Юмерова Хасар дог ОС-01-18-2/17,01,2017 510 9,37   0,00   9,37   

6.8 Исмет Сабри Хамди дог ОС-01-18-9/19,01,2017 498 17,68   0,00   17,68   

6.9 Хафизе Хълми Хюсеин дог ОС-01-18-19/24,01,2017 241 17,71   0,00   17,71   

6.10 Бедиха Сали Хасан дог ОС-01-18-122/24,08,2017 245 19,35   0,00   19,35   

6.11 Февзие Наджи Бозук дог ОС-01-18-130/04,09,2017 234 19,42   0,00   19,42   

6.12 Февзи Мухарем Билял дог ОС-01-18-132/12,09,2019 239 54,87   0,00   54,87   

6.13 Зихни Джелил Хюсеин дог ОС-01-18-133/12,09,2019 240 80,87   0,00   80,87   

6.14 Хафизе Хълми Хюсеин дог ОС-01-18-135/12,09,2017 241 19,73   0,00   19,73   

6.15 Стоян Николов Терзиев дог ОС-01-18-138/19,09,2017 408 10,07   0,00   10,07   

6.16 Севджан Сали Акбуюк дог ОС-01-18-129/04,09,2017 251 170,99   0,00   170,99   

6.17 Мариана Василева Тодорова ОС-01-18-90/20,08,2018 552 12,91   0,00   12,91   

6.18 Айше Ахмед Дервиш ОС-01-18-94/19,09,2019 366 6,76   0,00   6,76   

6.19 Айше Ахмед Дервиш ОС-01-18-95/19,09,2019 366 13,25   0,00   13,25   

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

7.1

Красимир Катев Асенов гр. Завет ул. "Калето" №21 

НП 002/22.01.2016 486 50,00   0,00   50,00   

7.2

Сергей Асенов Атанасов гр. Завет ул." Люлин" №15 

НП 003/15.03.2016 487 50,00   0,00   50,00   

7.3

Кадир Антонов Кирилов гр. Завет ул. "Калето" №31 

НП 004/15.03.2016 488 50,00   0,00   50,00   

7.4

Каплан Хюсеинов Гьочгелди с. Острово ул "Хан 

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

7.5

Халид Гюрсел Халид с. Брестовене ул. "Христо 

Ботев" №26 НП 006/20.04.2016 515 50,00   0,00   50,00   

7.6

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

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

7.7

Осман Ниязи Осман гр. Завет ул. "Оборище" №3 НП 

011/27.05.2016 492 50,00   0,00   50,00   

7,8

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

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

7.9

Росен Веселинов Митков гр. Завет ул. "Люлин" №28 

НП 013/20.06.2016 494 50,00   0,00   50,00   

7.10

Аделина Аврамова Симеонова гр. Завет ул. "Цар 

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

7.11

Али Азисов Салиев гр. Завет ул. Цар Симеон №60 

НП 015/07.07.2016 496 50,00   0,00   50,00   

7.12

Сергей Асенов Атанасов гр. Завет ул. Люлин №15 

НП 016/29.07.2016 487 100,00   0,00   100,00   

7.13

Гюлвер Хасанова Ибрямова с. Острово ул. "Хан 

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

8 Вземания от работници, служители и друг х 36-19 30 809,78   0,00   30 809,78   

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

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

ВСИЧКО: х х х 72 976,75   8 572,65   81 549,40   
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Капиталови разходи  

Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 2019 година е 

приет с Решение № 423 по Протокол № 38 от 31.01.2019г. на Общински съвет – Завет .  

Към 31.12.2019 г. актуализираният  план на капиталовите разходи с източник на 

финансиране целева субсидия от републиканския  бюджет е в размер на 278 650 лв., като 

плана е актуализиран с 27 650 лв., съгласно ФО-14/30.04.2019г. - трансформирани 

средства за текущ ремонт на уличната мрежа в община Завет. 

С Постановление на Министерски съвет № 348 от 18 декември 2019 година, на 

община Завет са одобрени допълнителни разходи/трансфери за 2019 год. общо в размер на 

800 000 лева, от които 690 000 лв. за „Ремонт на улична мрежа в населените места на 

община Завет“ и 110 000 лв. за „Изграждане на комбинирана спортна площадка в с. 

Веселец, община Завет“. Една част от предоставените допълнителни разходи/трансфери за 

„Ремонт на улична мрежа в населените места на община Завет“ по горепосоченото ПМС в 

размер на 5 443 лв. ще се разходват за текущ ремонт на улици в населени места на община 

Завет. С ФО-63/18.12.2019г. са увеличени бюджетните взаимоотношения на община Завет 

с Централния бюджет в размер на 800 000 лв. по §§ 31-18 „Получени от общини 

трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез  кодовете в СЕБРА“. 

През 2019 година плана на капиталовите разходи се актуализира на заседания на 

общинския съвет гр.Завет: 

С Решение на ОбС – Завет 429/18.02.2019 г. е направена актуализация на бюджета и 

разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.  

С Решение на ОбС – Завет 442/11.03.2019 г. е актуализиран бюджета и разчета за 

финансиране на капиталови разходи за 2019 год., както и е направена актуализация на 

план-сметката за необходимите разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и 

сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и 

чистотата на териториите за обществено ползване н а територията на община Завет за 

2019 г. 

Със Заповед № УД-02-09-108/28.02.2019г. на кмета на общината – са направени 

корекции по бюджета на общината, т.е. е направена техническа корекция в частта на 

първоначалният план на капиталовите разходи за 2019 г. по обекти с източник на 

финансиране целева субсидия за капиталови разходи за 2019 г. 

С Решение на ОбС – Завет 454/22.04.2019г. е направена актуализация на бюджета и 

разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.  

С Решение на ОбС – Завет 483/25.07.2019г. е направена актуализация на бюджета и 

разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.  
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С Решение на ОбС – Завет 496/27.09.2019г. е направена актуализация на бюджета и 

разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.  

С Решение на ОбС – Завет 507/17.10.2019г. е направена актуализация на бюджета и 

разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.  

С Решение на ОбС – Завет 12/15.11.2019г. е направена актуализация на бюджета и 

разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.  

С Решение на ОбС – Завет 21/16.12.2019г. е направена актуализация на бюджета и 

разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г.  

 

Съгласно Споразумение РД09-6/28.02.2019 г. по проект „Красива България“ от 

капиталовите разходи са предоставени средства на МТСП в размер на 99 001 лeва, 

от които: 49 681 лева целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година и 49 320 

лева преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи за 2018 година. 

 Сумата е отразена по §§ 61-02 „ Трансфери м/у бюджети – предоставени 

трансфери (-)‘‘ и по сметка 7522 „ Касови трансфери от/на бюджети на бюджетни 

организации от подсектор Централно управление“.  

След приключване на проект „Красива България“, на 11.12.2019г. МТСП 

възстанови на община Завет по §§ 61-01 „Трансфери между бюджети - получени 

трансфери (+)“ средства в размер на 15 456 лв. 

 

Временни безлихвени заеми   

-Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия §§ 78-88 в размер на – план – 

99 996 лв., отчет към 31.12.2019 г. 99 996 лв. със знак („-‘‘) минус 

-Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС §§ 76-00  в 

размер на – изпълнение към 31.12.2019 г. 18 193 лв. със знак  („-‘‘) минус 

 

 

Операции с финансови активи и пасиви 

Наличността на средства по сметки в началото на годината 01.01.2019 г. е в размер на 
1 927 079  лв., а в края на периода към 31.12.2019г. е в размер на 1 458 880 лв. в т.ч. 
остатък за държавни дейности 376 940 лв. и за местни дейности 1 081 940 лв. 

 

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

 

Изпълнението по средствата от ЕС към 31.12.2019 г. е както следва: 

1.Отчет за средства от ЕС администрирани РА – сметка 42 (Разплащателна 
Агенция) на Община Завет към 31.12.2019 г. – 19 581 лв. 

дейност параграф 46-10 общо приход 10-15 10-16 10-20 общо разход 

1 1 122 ОА 0 0 0 0 0 0 

3 0 326 ПГЗ  19581 19581 5884 4536 9161 19581 

  19581 19581 5884 4536 9161 19581 

 

2.Отчет за средства от ЕС администрирани НФ и КСФ на община Завет към 
31.12.2019 г. 
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ОП РЧР 5 3 533 Проект:Обуч. и заетост за мл. хора 2018 16 255 1 636 0 17 891 15 007 1 744 720 420 17 891

ОП РЧР 5 3 533 Проект:Обуч. и заетост 2018-2 42 75 039 15 285 0 90 366 75 612 9 582 3 836 1 336 90 366

ОП РЧР 5 3 533 Проект:Обуч. и заетост 2018-3 6 73 511 16 268 0 89 785 75 235 9 198 3 692 1 660 89 785

ОП РЧР 5 3 589 BG05M9OP001-2.010-0328-C01 РазвСП-273 841 488 303 492 -11 125 0 19 014 5 637 9 243 2 593 1 010 531 19 014

ОП РЧР 5 3 588 BG05M9OP001-2.003 Приеми ме 2015 14 616 0 14 616 230 10 005 860 371 3 150 14 616

ОП РЧР 5 3 589 Нови възм и нови хориз за уязв граждани 63 665 14 539 0 78 204 4 863 565 233 136 59 381 13 026 78 204

ОП РЧР 5 3 524 Патронажна грижа в общ Завет и Ц Калоян -6 663 33 313 19 779 0 46 429 1 025 1 562 4 419 990 386 185 184 159 26 1 270 273 35 950 46 429

ОП РЧР 6 1 619 Проект: "Работа" 46 155 597 -13 165 0 142 478 119 452 14 973 5 790 2 263 142 478

ОП РЧР ОА -273 841 582 -6 663 735 488 43 217 0 0 498 783 6 892 10 805 294 588 10 005 40 505 0 16 038 6 531 0 184 159 0 26 60 651 273 3 150 13 026 0 35 950 498 783

ОП Фонд за европ подп за най нужд се лица 5 

3 524  Проект: "Топъл обяд" 41 858 4 168 753 0 46 779 2 250 180 323 122 47 43 857 46 779

ОП НОИР 5 3 589 Нови възм и нови хориз за 

уязв граждани 52 247 -41 018 11 229 2 654 309 40 127 74 6 205 1 820 11 229

Общо ОА -273 841 582 -6 663 0 829 593 47 385 753 -41 018 556 791 9 142 10 985 297 242 10 005 41 137 40 16 287 6 652 43 857 184 159 0 6 231 60 651 273 3 150 13 026 1 820 35 950 556 791

ОП РЧР 5 3 589 BG05M9OP001-2.010-0328-C01 ОП СПОБ273 841 1 534 -65 578 209 797 175 283 22 311 8 624 2 996 583 209 797

ОП НОИР ДГ ЗаветНови възм и нови хориз за язв граждани" 15 387 15 387 12 476 1 439 537 599 336 15 387

3 0 311 0 15 387 0 0 0 0 15 387 12 476 0 0 0 1 439 537 599 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 387

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

ОП РЧР ОУ Веселец "Подобр кач на обр в сред у-ща" 0

ОПРЧР 3 0 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ОП НОИР СУ Завет "Подкрепа за успех" -9 255 19 289 10 034 5 367 614 185 259 151 2 073 1 385 10 034

ОП НОИР ОУ Брестовене  "Подкрепа за успех" -11 405 17 203 5 798 4 368 500 148 212 123 447 5 798

ОП НОИР ОУ Острово "Подкрепа за успех" -1 697 4 022 2 325 1 736 198 42 83 49 217 2 325

ОП НОИР ОУ Веселец  "Подкрепа за успех" -1 475 -562 3 091 1 054 855 98 36 41 24 1 054

ОП НОИР ОУ Сушево  "Подкрепа за успех" -1 983 3 864 1 881 740 97 30 36 8 970 1 881

ОП НОИР 3 0 322 0 0 -1 475 -24 902 47 469 0 0 0 21 092 13 066 0 0 0 1 507 441 631 355 0 0 0 0 3 707 1 385 0 0 0 0 0 21 092

0

ОП НОИР 3 0 326 ПГЗ  "Подкрепа за успех" -2 355 6 915 4 560 2 076 237 84 100 58 509 1 496 4 560

ОП НОИР 3 0 326 ПГЗ  "Ученически практики" 0 0

0 -2 355 6 915 0 4 560 2 076 237 84 100 58 0 0 509 1 496 0 0 0 0 0 4 560

ОП РЧР 6701 0 2 116 -6 663 735 488 -22 361 0 0 708 580 6 892 10 805 469 871 10 005 62 816 0 24 662 9 527 0 184 159 0 26 61 234 273 3 150 13 026 0 35 950 708 580

ОП ФЕПНЛ 6701 0 0 41 858 4 168 753 0 46 779 2 250 180 0 0 323 0 122 47 43 857 0 0 0 0 0 0 0 0 46 779

ОП НОИР 6701 0 15 387 -1 475 -27 257 106 631 0 0 -41 018 52 268 27 618 0 2 654 0 3 492 1 102 1 457 823 0 0 0 509 11 408 1 385 0 0 0 1 820 0 52 268

0 17 503 -8 138 -27 257 883 977 -18 193 753 -41 018 807 627 36 760 10 985 472 525 10 005 66 631 1 102 26 241 10 397 43 857 184 159 509 11 434 62 619 273 3 150 13 026 1 820 35 950 807 627

62-02 88-03 63-01
10-

13
05-80

общо 

приход
дейност/параграф 01-0161-09 62-01 01-0295-0776-00 10-15

10-

12
10-1105-6005-5205-5102-0202-01

10-

14
45-00

общо 

разход

95-

01
52-0410-20 42-02

10-

62
43-09

 

 

 

Отчет на чуждите средства – код 33 

В отчета на чуждите средства на община Завет са отчетени средства , внесени на 
разпореждане по набирателната сметка на общината. Наличността към 01.01.2019г. по 
тази сметка е 297 456 лв., а към 31.12.2019 г. средствата са в размер на – 287 332 лв. (със 
знак (-) ), с характер на внесени суми като депозити за участие в търгове за обществени 
поръчки, суми внесени като гаранции за добро изпълнение на договори с общината. 
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Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019г. 

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

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

-с гратисен период до 24 месеца; 

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

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

На 05.08.2015 година Община Завет усвоява 195 929 лева. 

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

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

-с гратисен период до 24 месеца; 

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

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

 

ДЪЛГ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ КЪМ 31.12.2019 Г. В РАЗМЕР НА 90 807 ЛВ. КЪМ 

ПУДООС 

1.ДОГОВОР ЗА БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ ОТ ПУДООС № 10586/15.07.2015 Г. –195 929 

ЛВ. 

1.1.ПОГАШЕНИЯ ПО ДОГОВОРА В РАЗМЕР НА 65 316 ЛВ. 

1.2.ДЪЛГ КЪМ 31.12.2019 Г. ПО ДОГОВОРА В РАЗМЕР НА 27 195.80 ЛВ. 

 

2.ДОГОВОР ЗА БЕЗЛИХВЕН ЗАЕМ ОТ ПУДООС № 11290/08.12.2016 Г. – 104 071 

ЛВ. 

2.1.ПОГАШЕНИЯ ПО ДОГОВОРА В РАЗМЕР НА 34 680 ЛВ. 

2.2.ДЪЛГ КЪМ 31.12.2019 Г. ПО ДОГОВОРА В РАЗМЕР НА 63 611.20 ЛВ. 
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В Приложение № 13 към ФО-1/2020 г.  подробно е въведена информация за 
състоянието на общинския дълг на община Завет към 31.12.2019 г., като неразделна част 
от отчета за изпълнението на бюджета за 2019 г. 

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

1. Преразгледани са  действащите договори за извършване на  услуги,  

2. Завишен е контрола по събирането на таксите от детските градини, домашен 

социален патронаж и от общинските пазари; 

3. С Решение № 132 от протокол № 18/26.01.2009г.  не се обслужват граждани, 

които имат данъчни задължения; 

4. Със заповед на Кмета на общината са лимитирани разходи в частта на 

издръжката; 

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

всички наемоползватели са проведени разговори. Същите са поканени да си 

издължат задълженията.  

Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2018-2021 г. в частта на местни 
дейности е изпълнена за 2019 година. В прогнозата са планувани приходи за местни 
дейности в размер на 1 958 500 лв., а изпълнението на местните приходи по отчета за 
2019 година е в размер на 3 704 263 лв. 
 

Баланс на отчет към 31.12.2019 година 
 

Държавни дейности           ПЛАН    ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРИХОДИ   ДД 5 523 887 5 156 062
РАЗХОДИ  ДД 5 523 887 5 156 062
РАЗЛИКА 0 0

Общински дейности ПЛАН    ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРИХОДИ   МД 4 932 233 3 883 098
РАЗХОДИ  МД 4 932 233 3 883 098

- местни дейности 4 753 398 3 704 263

- държ. д-ти с дофинансиране 178 835 178 835

РАЗЛИКА 0 0

ВСИЧКО ПРИХОДИ 10 456 120 9 039 160

ВСИЧКО РАЗХОДИ 10 456 120 9 039 160

РАЗЛИКА 0 0
 

 

Общата численост на персонала в общината към 31.12.2019 г. е: 
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В числеността на общината влизат : общинска администрация, администрация по 
кметства, числеността в училищата и детските градини на територията на община Завет. 

През 2019 г. община Завет запази обема на предоставените услуги от общината и 
повиши тяхното качество, чрез по-добра организация и завишен контрол. 

Осигуряването на публичност и прозрачност в процеса на изпълнение на бюджета на 
община Завет по приходната и разходната му част, както и реализмът в подхода на 
бюджетиране, довеждат до по-голямо доверие и подкрепа от обществеността. 

 

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

                                                         

 РЕШИ:    

 

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

31.12.2019 г. по приходите и разходите по функции, дейности и параграфи за 9 039 

160 лева, с преходен остатък – 1 458 880 лева. 

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

от Европейския съюз по функции, дейности и параграфи за 807 626 лева, с 

преходен остатък 41 019 лева.  

3.Приема отчета за капиталовите разходи към 31.12.2019г. в размер на 1 062 503 лв. 

4.Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 г., съгласно  чл. 9 

от Закона за общинския дълг. Извършени погашения през 2019г. в размер на 99 996 

лв. и остатъчен  размер на дълга към 31.12.2019г. е в размер на 90 807 лв. 
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5.Приема извършените разходи до размера на фактическите съгласно чл. 8, ал. 3 и ал. 4 

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

социален патронаж, други за сметка на останалите приходоизточници. 

6.Приема наличните към края на 2019 г. задължения за разходи към средногодишния 

размер на разходите за последните 4 години на община Завет в размер на 0,43 % 

или 32 122 лв. 

7.Приема наличните към края на 2019 г. поети ангажименти за разходи към 

средногодишния размер на разходите за последните 4 години на община Завет  в 

размер на 26,20 % или 1 951 031 лв. 

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

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването му 

пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

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

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

Протокол  № 8 от 29.06.2020 година 
 

 
           ПО  ВТОРА  ТОЧКА 

   Актуализирано разпределение на променения бюджет към 31.03.2020г., под 

формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета и 

актуализираното разпределение на разчетите за сметките за средства от 

Европейския съюз на община Завет към 31.03.2020г. 
                  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
                                                                                  
     Общинският съвет гр.Завет с 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 

„Въздържали се”– 0(нула),  отсъстват - 3(трима) от  проведеното поименно гласуване  прие 
следното  

           
РЕШЕНИЕ  № 75 

 
Бюджетът на община Завет за 2020 година е приет с Решение № 39 от Протокол № 

4 от 31.01.2020 г. на Общински съвет на гр. Завет. Съгласно разпоредбите на чл.124 от 

Закона за публичните финанси, промени по общинския бюджет през бюджетната година и 

в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет се 

извършват при условията и по реда на този закон и на закона за държавния бюджет за 

съответната година. Съгласно разпоредбите на чл.125, ал.1, 2 и 3 от Закона за публичните 

финанси,  общинският съвет може, доколкото със закон не е определено друго, да 

оправомощи кмета на общината да извършва компенсирани промени. Съгласно т. 20.1. от 

горецитираното решение, Общински съвет – Завет оправомощава кмета на общината да 

извършва компенсирани промени в частта за делегираните от държавата дейности – 

между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на 

дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за 

делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната 

делегирана дейност. Съгласно т. 20.3. кмета на общината е оправомощен да извършва 

компенсирани промени в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в 

рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на 

разходите. С т. 24.  Общински съвет – Завет упълномощава кмета да изменя размера на 

бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общинските разходи на 

една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в 

частта за делегираните от държавата дейности.  

Съгласно т. 25. Кмета на общината е упълномощен да прехвърля бюджетни кредити 

за различните видове разходи от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група без 

да изменя общия и размер в частта за местните дейности.  
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Във връзка с горецитираните точки, кмета издава заповеди, с които се извършват 

промени по плана на бюджета на общината. С тези заповеди и с решенията на Общински 

съвет – Завет са извършени актуализации по плана на приходната и разходната част на 

бюджета на общината.  

Съгласно разпоредбите на чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси, след 

извършване на промени по реда на чл.125, ал.1 от същия, кметът представя в общинския 

съвет актуализирано разпределение на променените бюджети тримесечно по определен от 

общинския съвет ред. 

       

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 
125, ал. 4 и  чл. 144, ал. 4 от Закона за публичните финанси,  и  чл.38, ал.4  и чл. 49, ал.2 от 
Наредба № 10 за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за местните дейности за 
следващите три години за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на бюджета на 
община Завет, Общинският съвет гр. Завет 

 
                                                            РЕШИ: 
 

1.  Приема актуализираният план на приходите за държавни дейности на община Завет 

към 31.03.2020г., съгласно Приложение № 1; 

2. Приема актуализираният план на разходите за държавни дейности на община Завет 

към 31.03.2020г., съгласно Приложение № 2; 

3. Приема актуализираният план на приходите за местни дейности на община Завет към 

31.03.2020г., съгласно Приложение № 3; 

4. Приема актуализираният план на разходите за местни дейности на община Завет към 

31.03.2020г., съгласно Приложение № 4; 

5. Приема актуализираният план на разходите за дофинансиране  на община Завет към 

31.03.2020г., съгласно Приложение № 5; 

6. Приема актуализираният план на приходите за оперативни програми на община Завет 

към 31.03.2020г., съгласно Приложение № 6; 

7. Приема актуализираният план на разходите за оперативни програми на община Завет 

към 31.03.2020г., съгласно Приложение № 7; 

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

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването 

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

          
 

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

                                                             
Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 8 от 29.06.2020 година 

 
      ПО ТРЕТА ТОЧКА 

Актуализиране на бюджета, разчета за финансиране на капиталови разходи на 

община Завет за 2020 година и план-сметката за необходимите разходи за 

предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на 

битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за 

обществено ползване на територията на община Завет за 2020 г. 
 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
   Общинският съвет гр. Завет с 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 

„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват -3(трима) от проведеното поименно гласуване  прие 

следното  
        

РЕШЕНИЕ  № 76 
 

Бюджетът на община Завет за 2020 година е приет с Решение № 39 от Протокол № 4 от 

31.01.2020 г. на Общински съвет на гр. Завет. С цел прецизиране на някои обекти в разчета за 

капиталовите разходи за 2020г. е необходимо да се  актуализира бюджета в разходната му част по 

дейности  и на разчета за финансиране на капиталовите разходи  на община Завет за 2020 година.  

1.Със Заповед № УД-02-09-88/17.02.2020г. на кмета на общината – са направени 

корекции по бюджета на общината, т.е. е направена техническа корекция в частта на 

първоначалният план на капиталовите разходи за 2020 г. по обекти с източник на 

финансиране целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г. Поради допусната 

техническа грешка при планирането на разходите за обект „Въвеждане на 

енергоефективни мерки в масивна сграда публична общинска собственост в УПИ VIII 

“Озеленяване и КОО“ кв. 44 по ПУП на град Завет“ – за СМР са планирани 119 986 

лв.(това са средствата, необходими за съфинансиране от община Завет по споразумение с 

МТСП за СМР), от които 103 260 лв. от целевата субсидия за КР 2020 г. и 16 726 лв. от 

преходен остатък целева субсидия 2019г. и 2018г. В сумата 119 986 лв. са включени и 

организационни разходи в размер на 7 199 лв., които не са обект на тълкуване, като 

капиталов разходи и същите са осигурени със собствени средства от местни приходи. С 

така направената корекция,  сумата за съфинансиране по споразумение с МТСП е спазена 

в размер на 119 986 лв. с различни източници на финансиране. 

2.С  Решение № 34 от Протокол № 4 от 31.01.2020 г. на Общински съвет на гр. Завет е 

приета план-сметката за необходимите разходи за предоставяне на услугите по 

сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на територията на община 

Завет за 2020 г. Планира се закупуване на съдове за твърди битови отпадъци за 15 000 лв., 

което налага актуализация на план-сметката за дейност „Чистота“ в частта на разходите за 
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общинска администрация по разходен параграф §§ 52-03 „Придобиване на друго 

оборудване, машини, съоръжения“, което води и до актуализиране разчета за финансиране 

на капиталовите разходи за 2020г. Средствата ще бъдат осигурени от обект в 

капиталовият разчет на община Завет за 2020г. „Закупуване на употребяван товарен 

автомобил със самосвална уредба“ по §§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ в 

дейност 623 „Чистота“. Средствата са с източник на финансиране целева субсидия за 

капиталови разходи за 2020 година. 
3.С ПМС № 348/18.12.2019г. са предоставени на община Завет, като допълнителни 

трансфери/разходи през 2019г. средства в размер на 110 000 лв. за „Изграждане на спортна 

площадка в с.Веселец“. Средствата са за строително-монтажни работи. Освен тези средства към 

този обект са заложени и средства за проектиране, за оценка на съответствието на инвестиционни 

проекти, за авторски и строителен надзор, общо 7 100лв. с източник на финансиране целева 

субсидия за капиталови разходи за 2020г. За да бъде изпълнен проекта изцяло са необходими 

средства, т.е. дофинансиране в размер на 26 000 лв. Тези средства ще се насочат към СМР на 

обекта и предвидената сума ще достигне 136 000 лева. Това дофинансиране ще бъде осигурено от 

средствата заложени в обект „Изработване на общ устройствен план на община Завет“ с източник 

на финансиране преходен остатък от целевите средства за капиталови разходи от 2018 г.  

4.Със Заповед № УД-02-09-183/27.04.2020г. на кмета на общината е извършена 

„вътрешна“ корекция в обект „Въвеждане на енергоефективни мерки в сградата на 

Домашен социален патронаж гр. Завет“. Корекцията (актуализацията) се състои в това, че 

в обекта са заложени средства за проектиране; енергийно обследване и за СМР, общо в 

размер на 34 819 лв. с източници на финансиране целеви капиталови средства от 2020г. и 

преходен остатък от целеви капиталови средства от 2019г. В горецитираната заповед е 

направено ново разпределени на заложените средства по обекта, като се въвеждат още 

авторски надзор, строителен надзор, ОСИП, в рамките на средствата заложени за обекта. 

Предвидените средства за  проектиране се намалява от 12 500 лв. на 8 400 лв., а средствата 

за енергийното обследване не се предвиждат за обекта. Разпределението  на дейностите за 

цитираният обект се вижда ясно в Приложение № 2 към настоящото предложение. С това 

предложение се прави и промяна в наименованието на обекта от „Въвеждане на 

енергоефективни мерки в сградата на Домашен социален патронаж гр. Завет“ се променя 

на „Реконструкция на сградата на Домашен социален патронаж гр. Завет“. Това се прави 

във връзка с намерението на Община Завет за кандидатстване с проектно 

предложение към МИГ Завет – Кубрат по Програма за развитие на селските райони 2014-

2020 (ПРСР) с проект „Реконструкция на сградата на Домашен социален патронаж гр. 

Завет“. 

  Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с 
чл. 124, ал. 2 и  чл. 125, ал. 1 т.1 от Закона за публичните финанси и  чл.37, ал.1 и ал.2 от 
Наредба № 10 за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за местните 
дейности за следващите три години за съставянето, приемането , изпълнението и 
отчитането на бюджета на община Завет, Общинският съвет – гр. Завет 

                                                          
РЕШИ:  
   

1.Актуализира бюджета на община Завет за 2020 г. съгласно Приложение № 1; 
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2.Актуализира разчета за финансиране на капиталовите разходи  на община Завет за 

2020 година съгласно Приложение № 2; 
 

3.Актуализира план-сметката за необходимите разходи за предоставяне на услугите по 
сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или 
други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на 
територията на община Завет за 2020 г., съгласно Приложение № 3; 

 
4.Задължава  Кмета на община Завет да разпредели одобрените средства по бюджета 

на Община Завет за 2020 година по функции, дейности и параграфи съгласно ЕБК 
(Единна бюджетна класификация). 

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

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването му 

пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 
       

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

                                                                                                      
Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 8 от 29.06.2020 година 

 
 ПО  ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 
Приемане на Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни 

обекти - общинска собственост на територията на Община Завет. 
                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

         Общинският съвет гр. Завет с 13(тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 1(един), отсъстват -3(трима)  от проведеното поименно гласуване  
прие следното    
                                                                

   РЕШЕНИЕ  № 77 
 

Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи-общинска 
собственост, е регламентирано в Закона за общинската собственост и се извършва в 
интерес на населението на общината под общото ръководство и контрол на Общинския 
съвет. Тази дейност се регулира и от редица специални закони в зависимост от вида и 
предназначението на имотите – предмет на специалните закони.  

Такъв специален закон е Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) в чиито 
обхват попадат всички спортни обекти - държавна или общинска собственост, както и 
частна собственост. 

Съгласно чл. 102 от  ЗФВС, спортен обект е недвижим имот или част от него, който 
съгласно подробен устройствен план е предназначен за спортни функции, заедно с 
изградените и/или поставените преместваеми обекти и съоръжения, необходими за 
практикуване на съответния вид спорт, включващи и необходимите спомагателни и 
обслужващи обекти и помещения, свързани с неговото функциониране. Спортните обекти 
се използват за нуждите на физическата активност, физическото възпитание, спорта, 
спортно-туристическата дейност и свързаните с тях обслужващи и спомагателни 
дейности. Спортните обекти може да се използват и за културни и други нужди и прояви с 
обществен характер, ако с това не се уврежда общата спортна дейност и няма да се 
нанесат вреди на спортните обекти. 

 
1. Причини, налагащи приемането на подзаконовия нормативен акт:  
 
Законът за физическото възпитание и спорта /ЗФВС/, обн., ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 

г., в сила от 20.01.2019 г. определя спортните обекти да се предоставят за ползване, да 
бъдат отдавани под наем и върху тях да се учредяват ограничени вещни при условия и 
ред, определени в наредби, приети от общинските съвети. Съгласно чл. 103, ал. 2 от 
ЗФВС, спортните обекти - общинска собственост, може да се предоставят безвъзмездно за 
определено време при условия и ред, определени в наредба на общинския съвет за 
спортните дейности, посочени в ал.1 от същия член на закона. Спортните обекти или 
части от тях - общинска собственост, може да се отдават под наем след провеждане на 
търг или конкурс, при условията и по реда на действащото законодателство и при 
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спазване изискванията на Закона за физическото възпитание и спорта. Съгласно новата 
нормативна уредба в наредбата на общинския съвет следва да бъдат определени:  

1. изискванията, на които да отговарят участниците;  
2. критериите за оценяване на размера на предвидените инвестиции и контролът по 

изпълнението им;  
3. условията за оценяване на възможностите за развитие на спортната дейност, както 

и постигнатите спортни резултати;  
4. редът за подаване и разглеждане на заявленията, класиране на участниците и 

сключване на договора.  
 
Законът дава възможност спортните обекти, общинска собственост, да се отдават 

под наем за срок до една година без търг или конкурс при условия и по ред, определени 
също в наредбата на спортен клуб – сдружение с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност, на спортна федерация или на обединен спортен клуб, които 
са вписани в регистрите по чл. 9, ал. 1 от закона. Съгласно чл. 108, ал. 1 от цитирания по-
горе нормативен акт спортни обекти или части от тях – държавна или общинска 
собственост, може да се отдават под наем за срок до 10 години, като в тази хипотеза не е 
предвидено изискване това да става само на спортни клубове. Спортните обекти или части 
от тях – общинска собственост, може да се отдават под наем за срок до 30 години само на 
спортни клубове, спортни федерации или обединени спортни клубове, вписани в 
съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС. При разработване проекта за наредба са 
взети предвид нормите на новия Закон за физическото възпитание и спорта и текстът на 
проекта е съобразен с тях.  

Проектът на наредба запазва всички дадени възможности от ЗФВС за използване на 
спортните обекти. Предвидена е възможност за провеждане на търг или конкурс, като 
начинът ще се определя за всяка процедура според конкретния случай и целите, които се 
поставят при ползването на обекта и резултатите, които се очакват.  

 
2. Цели, които се поставят с предлаганият проект на Наредба:  
Приемане на наредбата има за цел определяне на ред и условия за предоставянето на 

спортните обекти - собственост на община Завет, съобразно новата нормативна уредба.  
Цели се приемане на нормативен акт, уреждащ съобразно императивни законови 

норми, обществени отношения с местно значение при управление, разпореждане и 
ползване на спортни обекти, собственост на Община Завет и конкретните правомощия на 
Кмета на Община Завет.  

Целта на новата нормативна уредба, освен да бъдат регулирани обществените 
отношения, свързани с използването на спортните обекти - собственост на Община Завет, 
е да се създаде възможност за инвестиции в тях, да се създадат необходимите 
предпоставки за по-доброто управление и използване на общинските спортни обекти. 

3. Очаквани резултати от приемането на предлагания проект на Наредба:  
В резултат от приемане на настоящата наредба ще се създадат ред и условия за 

предоставяне на спортните обекти - общинска собственост, съобразно действащото 
българско законодателство. Вследствие на приемането на подзаконовия нормативен акт 
ще бъде създадена нормативна уредба, за предоставяне на общинските спортни обекти за 
ползване, отдаване под наем и учредяване на ограничени вещни права, която се очаква да 
доведе до пълноценното използване на спортните обекти общинска собственост, както в 
полза на спортните клубове и организации, така и в полза на обществото.  
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Уреден е ред и за безвъзмездно ползване на спортни обекти - общинска собственост 
за определено време.  

 
4. Финансови средства необходими за прилагането на Наредбата:  
За прилагане на новата уредба не са необходими финансови средства.  
 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република 

България:  
При изготвянето на настоящия проект не се установи той да противоречи на правото 

на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с 
правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото 
българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, 
относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото 
настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на 
издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Завет като орган на 
местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за 
местното самоуправление”.  

Настоящият проект в съответствие с изискванията на чл.26, ал.2 от Закона за 
нормативните актове, е публикуван в Интернет страницата на Община Завет на 20.05.2020 
г. Към настоящия момент предложения по него не са направени. 

 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 76, ал. 3 от АПК, във връзка с чл. 80 

от АПК, чл. 26, ал. 2 и 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, чл.21, ал.1, т. 8 о 
т.23 и ал.2 във връзка от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 103 ал. 2, т.2 , 104, ал. 1, чл. 107, ал. 2, чл. 108, ал. 3 и чл. 116, ал. 2 от Закона за 
физическото възпитание и спорта, Общинският съвет гр. Завет     

РЕШИ: 
 
1. Приема Наредба за реда за управление, разпореждане и ползване на спортни 

обекти-общинска собственост на територията на Община Завет. 
 
2. Настоящата Наредба за реда за управление и ползване на спортни обекти-

общинска собственост на територията на Община Завет влиза в сила след публикуването 
й на интернет страницата на община Завет. 

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

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

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

                                                                                                      
Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 8 от 29.06.2020 година 

 
 

ПО  ПЕТА  ТОЧКА 
 Кандидатстване на Община Завет с проектно предложение  „Подобряване на 
визията и функционалността съгласно съвременните изисквания на общинска 
социална инфраструктура чрез „Реконструкция на сградата на Домашен социален 
патронаж гр. Завет“, по процедура чрез подбор на проектни предложения № 
BG06RDNP001 – 19.300 по подмярка  7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от 
Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат по Програма за развитие на 
селските райони 2014-2020 (ПРСР), съфинансирана от Европейския земеделски фонд 
за развитие на селските райони. 
 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр.Завет с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 

„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват -3(трима) от проведеното гласуване прие 
следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 78 
 

       Местна инициативна група Завет – Кубрат откри процедура  №  BG06RDNP001 – 
19.300 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат по 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР), съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Процедурата се обявява 
в рамките на прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на 
стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от 
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 - 2020 г. 
 

Мярката подкрепя инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на 
двете общини Завет и Кубрат, включително инвестиции в енергия от възобновяеми 
източници и спестяване на енергия. 
 

Допустими кандидати по процедурата са: 
1.  Община Завет или Община Кубрат; 
2. Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и 
спортната инфраструктура и културния живот; 
3.  Читалища за дейности, свързани с културния живот; 
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4.  Кандидатите трябва да имат седалище на територията на Община Завет или 
община Кубрат. 

 
Допустими дейности за финансиране са: 

 
1. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, 
предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско 
значение; 
2.  Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална 
инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на 
деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства;. 
3. Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят 
обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; 
4.   Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна 
инфраструктура; 
5.   Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или 
обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и 
дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; 
6.  Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 
инфраструктура с местно значение в селските райони. 
 

Период за прием: 
1-ви период на прием на проектни предложения: 
Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.06.2020 г. 
Краен срок за подаване на проектни предложения: до 17.30 часа на 17.07.2020 г. 
 
2-ри период на прием на проектни предложения:  
Начален срок за подаване на проектните предложения: от 01.09.2020 г. 
Краен срок за подаване на проектни предложения : до 17.30 часа на 16.10.2020 г. 
 

           Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова 
помощ за конкретен проект са както следва: 
 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ : 19 558,00 лева        
Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ : 97 790,00 лева. 
 
Данък върху добавената стойност е недопустим разход за даден проект, освен в 

случаите на данък върху добавената стойност, който не е възстановим съгласно 
националното законодателство.  

При кандидат – община разходите за ДДС не се заявяват в проектното 
предложение и не се включват към съответното бюджетно перо на електронния 
Формуляр за кандидатстване. Финансирането на разходи за ДДС на общини по 
одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 –2020 се урежда ежегодно в Закона за държавния бюджет и подзаконови 
нормативни актове. 

Съгласно чл. 84 от Закона за държавния бюджет на Република България Държавен 
фонд „Земеделие" извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху 
добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за 
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развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г. въз основа на 
подадено от бенефициентите искане за плащане съгласно реда и условията за това, 
определени от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие". 

 
 
 
 
 
Обща цел на проекта:  
 
Реализиране на инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура в населените места от територията на 
община Завет и постигане на балансирано и устойчивото развитие, посредством подкрепа 
и  разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природната среда, развитие 
на висококачествени услуги, отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора. 

 

Специфични цели на проекта: 

-  Развитие на социалната инфраструктура и подобряване на възможностите за 
социално приобщаване на хората от всички поколения; 
-     Изпълнение на социалната политика на община Завет и дейностите за реализиране 
на целите заложени в стратегическите документи за развитие на община Завет, 
насочени към разгръщане и подобряване мрежата от социални услуги в общността, 
предоставяне на качествени социални услуги за различните целеви групи, нуждаещи се 
от социална закрила и социална подкрепа; 
-   Осигуряване на модерна, функционална, здравословна и достъпна материална база на 
общинската социална инфраструктура, както и подобряване на качеството и 
ефективността на предлаганите услуги за населението в общината. 
-     Подновяване на визията на сградата на Домашен социален патронаж в гр. Завет и 
създаване на оптимални условия за функционирането му; 
-     По-добра рентабилност, ефективност и по-високо качество на предоставяните 
услуги  от ДСП; 
 
           Воден от гореизложеното и с цел създаване на по – добри условия за 
функционирането на Домашен социален патронаж в гр. Завет при предлагане на услуги 
за населението в общината, чрез реконструкция на сградата на Домашен социален 
патронаж в гр. Завет, предлагам  Община  Завет да кандидатства за финансиране по 
процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001 – 19.300 по 
подмярка  7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – 
Кубрат по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР), съфинансирана 
от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с проектно 
предложение: „Подобряване на визията и функционалността съгласно 
съвременните изисквания на общинска социална инфраструктура чрез 
„Реконструкция на сградата на Домашен социален патронаж гр. Завет“. 
      Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 5. „Подобряване на техническата 
инфраструктура и състоянието на околната среда”  от Плана за развитие на Община 
Завет за периода 2014-2020 година.  
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Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация,  Общинският  съвет гр. Завет  
 

                                                        РЕШИ: 
 

             1. Дава съгласие Община  Завет да кандидатства за финансиране по процедура 
чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001 – 19.300 по подмярка  7.2 
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 
по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат по 
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР), съфинансирана от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с проектно предложение: 
„Подобряване на визията и функционалността съгласно съвременните изисквания 
на общинска социална инфраструктура чрез „Реконструкция на сградата на 
Домашен социален патронаж гр. Завет“. 
 

2. Дейностите, включени в проект „Подобряване на визията и 
функционалността съгласно съвременните изисквания на общинска социална 
инфраструктура чрез „Реконструкция на сградата на Домашен социален 
патронаж гр. Завет“, съответстват на Приоритет 5. „Подобряване на техническата 
инфраструктура и състоянието на околната среда” от Плана за развитие на Община 
Завет за периода 2014-2020 година.  
 

3. Упълномощава кмета на Община Завет да предприеме всички необходими 
действия за кандидатстване и изпълнение на проект: „Подобряване на визията и 
функционалността съгласно съвременните изисквания на общинска социална 
инфраструктура чрез „Реконструкция на сградата на Домашен социален 
патронаж гр. Завет“. 

 

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

 
 

 

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

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

Протокол  № 8 от 29.06.2020 година 
 

ПО  ШЕСТА  ТОЧКА 
 Относно: Издаване на запис на заповед от Община Завет в полза на ДФ 
„Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0038-
C01 от 14.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от 
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект 
„Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община Завет“, 
сключен между Община Завет и ДФ „Земеделие”. 

                                                                            Докл.: Е.Бахар–Зам.-кмет на Община 
 

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

РЕШЕНИЕ  № 79 

Община Завет е бенефициент съгласно Административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0038-C01 от 
14.05.2019 г. на стойност 1 152 716,33 лв. по проект „Реконструкция и рехабилитация 
на улици в населени места на община Завет“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 
съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Обектите предмет на проекта са ул. „Иван Вазов“ и ул. „Кирил и Методий“ в гр. 
Завет“, ул. „Йордан Йовков“ в с. Прелез“, ул. „Христо Ботев“ в с. Веселец“, ул. „3-ти 
март“ в с. Острово“, ул. „Арда“ и ул. „Христо Ботев“ в с. Брестовене“. 

 
Обща цел на проекта: подобряване на качеството на живот в община Завет и 

постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на 
населението до работни места и публични услуги, посредством подновена пътна 
инфраструктура. 

 
Специфични цели на проекта са: 

- Развитие на устойчива пътна инфраструктура; 
- Постигане на висока безопасност на пътната инфраструктура; 
- Ефективно управление на пътния сектор; 
- Бърз и лесен достъп до работни места, до социални и образователни услуги; 
- Подобряване на транспортната комуникация на територията на общината; 

 
Очаквани резултати: 

- Подобряване на транспортно-експлоатационните качества; 
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- Възстановяване на пътната настилка; 
- Осигуряване на носимоспособността на настилката; 
- Осигуряване равността на настилката; 
- Осигуряване на технически елементи, отговарящи на нормативите за съответната 

проектна скорост; 
- Осигуряване на добро отводняване на пътната настилка и пътното тяло; 

-Възстановяване на принадлежностите на пътя; 
-Осигуряване на безопасност при организацията на движението. 

 
С реализирането на проекта ще се постигне подобряване на транспортната 

свързаност и обновяване на техническата инфраструктура в община Завет. 
 
Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта са проведени необходимите 

процедури по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител. 
След осъществен последващ контрол от страна на ДФ „Земеделие“ върху 

проведените обществени поръчки се сключи Анекс № BG06RDNP001-7.001-0038-C02 от 
24.06.2020 г. на стойност 1 150 542,11 лв.. 

Съгласно т. 2, б. Б. „Финансово изпълнение на проектите и плащане“ от „Условия 
за изпълнение на проекти по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-
2020 г., Приложение № 2 към Заповед № РД 09-206/06.03.2018 г. на Заместник 
министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на управляващия орган на 
ПРСР 2014-2020“,  допустимо е авансово плащане в размер до 50 % от стойността на 
одобрената финансова помощ по проекта. 

Авансово плащане се извършва след представяне от ползвателя на безусловна и 
неотменима запис на заповед, издадена от кмета на общината в полза на ДФЗ - РА в 
размер 100 % от стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за 
одобряване на запис на заповед. 

На  основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 6, т. 2 от Наредба № 12/25.07.2016 
г. на министъра на земеделието и храните и Административен договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0038-C01 от 14.05.2019 г. по 
подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 
видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 
селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 
2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 
за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община 
Завет“, сключен между Община Завет и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на 
управление гр. София, бул. „Цар Борис III“ №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 
идентификационен номер по ДДС № BG 121100421, представляван от Васил Георгиев 
Грудев – Изпълнителен директор, Общинският съвет гр. Завет     

 

РЕШИ: 
 

1.  Упълномощава  кмета  на  община  Завет  да  подпише  Запис  на заповед, без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на 
575 271,00 лв. (петстотин седемдесет и пет хиляди двеста седемдесет и един лева) за 
обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0038-C01 от 
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14.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за 
развитие на селските райони за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в 
населени места на община Завет“ сключен между Община Завет и ДФ „Земеделие”. 
 

2.  Упълномощава  кмета  на  община  Завет  да  подпише  Запис  на заповед, без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  
115 054,20 лв. (сто и петнадесет хиляди петдесет и четири лева и двадесет стотинки) 
за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС към авансово плащане по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0038-C01 от 
14.05.2019 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни 
услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за 
развитие на селските райони за Проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в 
населени места на община Завет“ сключен между Община Завет и ДФ „Земеделие”. 

 
3. Възлага на Кмета на Община Завет да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по Административен договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0038-C01 от 14.05.2019 г. и да ги 
представи пред ДФ „Земеделие”. 

 
4. Възлага на Кмета на Община Завет да подготви необходимите документи за 

получаване на авансово плащане за ДДС по Административен договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0038-C01 от 14.05.2019 г. и да ги 
представи пред ДФ „Земеделие”. 

 
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и областния 

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

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване 
защита на особено важни и значими обществени интереси, да се допусне предварително 
изпълнение на решението. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение 
подлежи на оспорване в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс. 

 
  

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

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

Протокол  № 8 от 29.06.2020 година 
 

 
ПО  СЕДМА  ТОЧКА 

 Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Завет.                               
        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

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

РЕШЕНИЕ  № 80 
 

Настоящият доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община Завет е 
изготвен на основание чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията и обхваща 
периода от одобряването на ОУП до 31.12.2019 г. 

Общия устройствен план на община Завет придружен с необходимите схеми и 
правила и нормативи за прилагането му е одобрен с Решение №510 по Протокол №47 от 
17.10.2019 г. на Общинския съвет – Завет. Горепосоченото Решение е обнародвано в бр. 
86 от 01.11.2019 г. 

Главна цел на общия устройствен план на общината е да създаде териториална 
планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено развитие в съответствие 
с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните за 
община Завет географски, природни, ландшафтни и други ресурси. 

По същество той представлява основа за цялостното устройство на територията на 
общината. Предвижданията му определят общата структура и преобладаващото 
предназначение на териториите и посоките за развитие на техническата инфраструктура, 
опазването и социализирането на обектите на културно- историческото наследство и 
необходимите мерки за опазване на околната среда. 

Главната цел на екологична част към Общ Устройствен план на община Завет е да 
анализира и оцени потенциалните въздействия на предвижданията на плана и да посочи 
мерките за предотвратяване на неблагоприятните последствия върху околната среда и 
здравето на хората. 

Изпълнението на общия устройствен план е неразривно свързано с териториалното 
развитие и инвестиционното проектиране в община Завет. 

Подробните устройствени планове и техните изменения на имоти в регулационните 
граници на населените места в община Завет се разработват в съответствие с ОУП и 
правилата и нормативите за прилагането му.      

Процедурите по промяна предназначението на поземлени имоти се определят с 
подробни устройствени планове /ПУП/, като същите се разрешават и одобряват в случай, 
че отговарят на функционалното зониране в ОУП на община Завет и правилата за 
неговото прилагане. 
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Всички постъпили инвестиционни предложения, планове, програми или проекти 
засягащи провеждане на процедура по ОВОС /ЕО по реда на глава шеста на ЗООС и/или 
на процедура по оценка по реда на чл. 31 от ЗБР се одобряват след извършена процедура 
от компетентния орган по околна среда – РИОСВ Русе, при спазване и съобразяване с 
препоръките от извършените оценки, както с условията и мерките в съответния акт. 

Настоящият доклад обхваща кратък период за отчитане изпълнението на ОУП на 
община Завет. 

През отчетния период на действие на ОУПО не са издадени разрешения за 
изработване на Подробни устройствени планове (ПУП) или техни изменения. В периода 
Община Завет е издала 2 броя разрешения за строеж.  

 

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

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 127, ал. 9 от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ), Общинският съвет гр. Завет   

 

                                                         РЕШИ:       
 

1.Приема Годишен доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община 

Завет /ОУПО/ за 2019 г. 

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

 
 

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

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

Протокол  № 8 от 29.06.2020 година 
 
 

      ПО  ОСМА  ТОЧКА 
    Предоставяне на еднократни парични помощи. 
                                                                                  Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС   

 
   Общинският съвет гр.Завет с  13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 1(един), 

„Въздържал се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима)  от проведеното  гласуване, прие 
следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 81 

 
В деловодството на Общинска администрация Завет за периода от средата на месец 

април 2020 г. до средата на месец юни 2020 година са постъпили 32 заявления за 
предоставяне на еднократна парична помощ. Болшинството от случаите се отнасят за 
здравословни проблеми на заявителите или на техни близки. Всички молби са разгледани 
на заседание на Постоянната комисия  „Образование, култура, здравеопазване и социални 
дейности, младежки дейности и спорт” при Общинския съвет, която след проверка, дали 
лицата подали заявления за еднократни парични помощи отговарят на критериите и 
изискванията, посочени в Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна 
парична помощ на граждани от Община Завет, предлага да се отпусне по чл. 6 от 
Правилника на 6 лица, по чл. 7 на 4 лица и по чл. 8 на 2 лица. Комисията прие следното 
СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна парична помощ на 12 лица, подробно описани 
в настоящето предложение.  

Предвид изложеното и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 2 от 
Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от 
Община Завет, Общинският  съвет  гр. Завет                                                                 

 
 РЕШИ: 

 
 1. Да се отпуснат еднократни парични помощи на следните лица: 
 

№ 

по 

ред 

Имена и адрес на лицето Помощта се 
отпуска за: 

Размер 
на ЕПП 

(в лв) 

1. Синем Юсеинова,Завет, Калето  Лечение 30 

2 Джелял Ибрям, Прелез, Васил Левски  Лечение 100 

3 Фатмегюл Салим, Прелез, Васил Коларов  Лечение 100 

4 Румяна Михайлова, Завет, Люлин  Пожар 200 

5 Евтим Маринов, Завет, Калето  Социални нужди 30 
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6 Тюркян Зенгин, Острово, Трети март  Социални нужди 50 

7 Анка Иванова, Брестовене, Дон  Социални нужди 50 

8 Атче Алид, Прелез, Чавдар  Пожар 200 

9 Хасан Коч, Острово, Тимок  Лечение 50 

10 Илхан Муса, Острово, Пирин  Социални нужди 50 

11 Галина Стойкова, Завет, Иван Вазов  Лечение 50 

12 Якуб Якуб, Острово, Ропотамо  Лечение 100 

 
 

Всичко  раздадени средства: 1010.00 лева  
         
     2. Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност 

– 122 “Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение на 
Общинския съвет/. 

      3. Настоящето решение да  се изпрати на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

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

 
 
 

                                                                                                                        
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


