ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 15 от 28.01.2021 година
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Актуализирано разпределение на променения бюджет към 31.12.2020 г., 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 31.12.2020 г.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъства - 1 (един) от проведеното поименно гласуване прие
следното
РЕШЕНИЕ № 139
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 средства 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.
Във връзка с горецитираните точки, кмета издава заповеди, с които се извършват
промени по плана на бюджета на общината за държавни и местни дейности. С допълнително
предоставените трансфери на община Завет от Централния бюджет, във връзка със заповедите

на кмета на общината, и с решенията на Общински съвет – Завет са извършени
актуализации по плана на приходната и разходната част на бюджета на общината.
Към 31.12.2020г. планът на бюджета е актуализиран, както следва:
1. С Писмо ДПРС-1/24.02.2020г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 1-во
тримесечие на 2020 г. с 17 236.00 лв.;
2. С Писмо ДПРС-2/13.04.2020г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 2-ро
тримесечие на 2020 г. с 0.00 лв.;
3. С Писмо ДПРС-3/27.04.2020г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 2020 г.
с 6 932 лв.;
4. С Писмо ДПРС-5/15.12.2020г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 4-то
тримесечие на 2020 г. с 17 468 лв.;
5. Трансфер от ЦИК за заседания и дежурства на ОИК – 2 582.86 лв.;
6. ФО-9/01.04.2020г. – Трансфери за други целеви разходи по §§ 31-18 в размер на 47 272
лв. ( трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи за 2020г. в трансфер
за неотложни текущи ремонти - §§ 10-30);
7. ФО-11/15.04.2020г. – увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 596 лв. за
възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическия
персонал в системата на образованието;
8. ФО-12/27.04.2020г. - намаляват се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 196 529 лв. във
връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от
държавата дейности по данни от Националната електронна информационна система на
МОН към 01.01.2020г;
9. ФО-14/28.04.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 702 лв. за
присъдена издръжка за 1-во тримесечие на 2020г.;
10. ФО-17/28.04.2020г. - намаляват се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 1 223 лв. във
връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от
държавата дейности във функция „Здравеопазване“.;
11. ФО-18/04.05.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 39 900 лв. за
закупуване на познавателни книжки, учебници и учебни помагала в системата на
образованието.;
12. ФО-19/04.05.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 51 367 лв. за
работа с деца от уязвими групи в системата на образованието.;
13. ФО-27/07.07.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 5 510 лв.
оптимизиране на вътрешната структура на персонала в системата на образованието.;
14. ФО-28/22.07.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 580 лв. за
присъдена издръжка за 2-ро тримесечие на 2020г.;
15. ФО-35/05.08.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 2 403 лв. за
физическо възпитание и спорт в системата на образованието.;
16. ФО-36/05.08.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 203 лв.,
съгласно ПМС № 176/2020г. са одобрени допълнителни трансфери за
функция
„Здравеопазване“ за увеличаване на основните месечни възнаграждения на медицинските
лица, считано от 01.08.2020г.;
17. ФО-44/28.09.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 37 256 лв.,
съгласно ПМС № 223/2020г. и ПМС № 253/2020г. са одобрени допълнителни трансфери за
функция „Образование“ по Национална програма „Осигуряване на съвременна
образователна среда“ в системата на образованието.;

18. ФО-48/23.10.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 410
лв. за присъдена издръжка за 3-то тримесечие на 2020г.;

19. ФО-52/02.11.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 17 842
лв. за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата в системата
на образованието.;
20. ФО-53/03.11.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 38 976 лв.
оптимизиране на вътрешната структура на персонала в системата на образованието.;
21. ФО-55/24.11.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 122 лв. за
възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в системата
на образованието.;
22. ФО-59/02.12.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 6 326 лв. за
допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация
по защитени специалности в системата на образованието.;
23. ФО-60/02.12.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 16 071 лв. за
допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на
общинските детски градини и училища в системата на образованието.;
24. ФО-61/10.12.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 20 025 лв. за
оптимизиране на вътрешната структура на персонала в системата на образованието.;
25. ФО-63/15.12.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 2 350 лв. за
финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на
образованието;
26. ФО-65/16.12.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 410 лв. за
присъдена издръжка за 4-то тримесечие на 2020г.;
27. ФО-74/22.12.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 23 300 лв. за
възстановяване на разходи, направени от общините за осигуряване на
противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID19.;
28. ФО-75/22.12.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 5 360 лв за
финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на
образованието;
29. ФО-76/23.12.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 22 929 лв. за
осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване
разпространението на COVID-19. в училищата;
30. Писма за получени трансфери по програми, с които се актуализира плана на бюджета;

31. С Решение на ОбС – Завет 51/24.02.2020 г. е направена актуализация на бюджета
и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. Корекцията е в
следствие на това, че Кмета на общината отправи искане до МФ за
трансформиране на средства в текущ ремонт на улична мрежа в населените
места на община завет, като ресурсът е осигурен за сметка на средствата от
целевите капиталови разходи за 2020г. Трансформирането бе одобрено с ФО9/01.04.2020г. на МФ, като взаимоотношенията на общината с Централният
бюджет се коригираха в частта на §§ 31-13 със знак ((-) („минус“) – 47 272 лв., а в
частта на §§ 31-18 се увеличиха с 47 272 лв.;
32. С Решение на ОбС – Завет 68/28.05.2020 г. е направена актуализация на бюджета
за 2020г.;
33. С Решение на ОбС – Завет 76/29.06.2020 г. е направена актуализация на бюджета,
разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Завет за 2020 г. и
актуализиране на план-сметката за необходимите разходи за предоставяне на услугите
по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или
други съоражения и чистотата на териториите за обществено ползване на община Завет
за 2020г.;

34. С Решение на ОбС – Завет 121/26.11.2020 г. е направена актуализация на

приходната и разходната част на бюджета на план-сметката за необходимите
разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване,
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоражения и чистотата на
териториите за обществено ползване на община Завет за 2020г.;
35. С Решение на ОбС – Завет 120/26.11.2020 г. е направена актуализация на бюджета и
разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Завет за 2020 г.
36. 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 финансиранеЗаповед № УД-0209-94/19.02.2020г. – са направени корекции по бюджета на общината.;

37. Със Заповед № УД-02-09-147/23.03.2020г. – са направени корекции по бюджета
на общината.;
38. 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 намаляват от 12 500 лв. на 8 400 лв., а
средствата за енергийното обследване не се предвиждат за обекта.;
39. Със Заповед № УД-02-09-231/19.06.2020г. на кмета на общината е извършена
промяна в някои разходни параграфи в държавни и местни дейности без да се
изменя рамката на бюджета за 2020г.
40. Със Заповед № УД-02-09-305/18.09.2020г. на кмета на общината е извършена промяна в
някои разходни параграфи в държавни и местни дейности без да се изменя рамката на
бюджета за 2020г.
41. Със Заповед № УД-02-09-412/21.12.2020г. на кмета на общината е извършена промяна в
някои разходни параграфи в държавни и местни дейности без да се изменя рамката на
бюджета за 2020г.
42. Корекции по прихода и разхода по бюджетите на второстепенните разпоредители с
бюджет са правени, съгласно постъпили от тях писма.

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 изложеното 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Приема актуализираният план на приходите за държавни дейности на община Завет към
31.12.2020г., съгласно Приложение № 1;
Приема актуализираният план на разходите за държавни дейности на община Завет към
31.12.2020г., съгласно Приложение № 2;
Приема актуализираният план на приходите за местни дейности на община Завет към
31.12.2020г., съгласно Приложение № 3;
Приема актуализираният план на разходите за местни дейности на община Завет към
31.12.2020г., съгласно Приложение № 4;
Приема актуализираният план на разходите за дофинансиране на община Завет към
31.12.2020г., съгласно Приложение № 5;
Приема актуализираният план на приходите за оперативни програми на община Завет към
31.12.2020г., съгласно Приложение № 6;
Приема актуализираният план на разходите за оперативни програми на община Завет към
31.12.2020г., съгласно Приложение № 7;
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и Областния управител
на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК , чрез Общински съвет гр. Завет.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет
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предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите
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Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 2 (двама), отсъства – 1 (един) от проведеното поименно гласуване прие
следното
РЕШЕНИЕ № 140
Бюджетът на Община Завет за 2020 година е приет с Решение № 39 с Протокол № 4 от
31.01.2020 г. на Общински съвет гр. Завет.
План-сметката за необходимите разходи за предоставяне на услугите по осигуряване на
съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на битови отпадъци, експлоатация на
депа за битови отпадъци и поддържане чистотата на местата за обществено ползване на
територията на Община Завет за 2020 година е приета с Решение на Общински съвет – Завет №
34 от Протокол № 4 от 31.01.2020 г.
През годината са направени актуализации на план-сметката сметката за предоставяне на
услугите по осигуряване на съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на битови
отпадъци, експлоатация на депа за битови отпадъци и поддържане чистотата на местата за
обществено ползване на територията на Община Завет за 2020 година, както следва:
- Решение № 76 по Протокол № 8 от 29.06.2020 г. на Общински съвет – Завет;
- Решение № 121 по Протокол № 13 от 26.11.2020 г. на Общински съвет - Завет ;
- Решение № 120 по Протокол № 13 от 26.11.2020 г. на Общински съвет - Завет е
направена промяна в капиталовият разчет за 2020г., като е актуализирана сумата за закупуване
на съдове за твърди битови отпадъци в размер на 14 500 лв.;
- С УД-02-19-2/04.01.2021 г. е входиран в деловодството на общинска администрация
месечен отчет за м. декември 2020 г. на ОП „Воден-2009“ гр. Завет, в който се вижда
актуализация на плана по разходни параграфи в дейност 623 „Чистота“ с 2 543 лв., които са
взети от плана на дейност 622 „Озеленяване“ в предприятието, т.е. с местни приходи се
дофинансира дейност „Чистота“.
Плануваните за 2020 г. приходи от такса битови отпадъци (ТБО) са в размер на 337 243
лв. Постъпленията от ТБО към 31.12.2020 г. възлизат на 346 200 лв. Разликата от 8 957 лв. са
надсъбрани ТБО или това представлява 102,66 % събираемост. Общият размер на плансметката за дейност 623 „Чистота“ в началото на 2020 г. бе 399 119 лв. в т.ч.. дофинансиране с
местни приходи 61 876 лв. за финансиране на безлихвеният заем на общината към ПУДООС.
През годината план-сметката сметката за предоставяне на услугите по осигуряване на
съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на битови отпадъци, експлоатация на
депа за битови отпадъци и поддържане чистотата на местата за обществено ползване на
територията на Община Завет за 2020 година е актуализирана. Уточненият план към 31.12.2020
г. на план-сметката сметката за предоставяне на услугите по осигуряване на съдове

за битови отпадъци, събиране и транспортиране на битови отпадъци, експлоатация на
депа за битови отпадъци и поддържане чистотата на местата за обществено ползване на
територията на Община Завет за 2020 година възлиза на 444 093 лв.
Отчета на разходите по план-сметката за 2020г. възлиза на 486 902 лв.
Разликата между план и отчет на план-сметката е в размер на 42 809 лв. Разликата се
дължи на това, че се вижда преизпълнение на заложените средства от такса битови отпадъци
(§§ 27-07 – „Такса битови отпадъци“ ) и въпреки актуализираната план-сметката в частта на
отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО през месец Ноември 2020 г., средствата там останаха
недостатъчни. Тяхното обезпечаване бе с източник на финансиране местни приходи.
Изплатените средства по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО са в размер на 157 830 лв. за 2 118,30
тона количество отпадъци.
Последната актуализация на план-сметката е с местни приходи, т.е. от 622 дейност
„Озеленяване“ средствата са насочени в дейност 623 „Чистота“ в ОП „Воден-2009“ гр. Завет в
размер на 2 543 лв.
Всички тези показатели подробно и ясно се виждат в приложение № 1 – отчет на плансметката 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.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1,2,3 и 4 от Закона за
местните данъци и такси (Редакция към ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) и чл. 124, ал. 2 от Закона за
публичните финанси, чл. 37, ал. 2 и ал. 5 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на
бюджетна 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.Общинския съвет - Завет приема отчета на 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 № 1, както следва

ОТЧЕТ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА ПЛАН-СМЕТКА
за разходите по Дейност 623 “Чистота” по видове дейности и елементи за
всички населените места в Община Завет за 2020 г.
1. Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
ПЛАН
ОТЧЕТ
ОСТАТЪК/
НЕДОСТИГ
Разходи на Общинска администрация
14 500
14 500
0
§ 52-00 – Придобиване на ДМА

14 500

14 500

0

§ 52-03 – Закупуване на съдове за ТБО
-Целеви капиталови средства за 2020г.
14 500 лв.
Разходи на Общинското предприятие

14 500

14 500

0

1 000

1 000

0

"Воден-2009"
§ 10 00 – Издръжка –
1 000
1 000
0
§ 10-15 - Материали
1 000
1 000
0
2. Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци от територията на Община Завет
и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им (Регионално
депо - гр. Разград)

Разходи на Общинското предприятие
"Воден-2009"
§ 01-00 - Заплати на персонала по труд.
правоотношения
§ 05-00 - Задължителни осигурителни
вноски от работодателя
§ 05-51 - Осигурителни вноски за ДОО от
работодателя и държавата
§ 05-60 - Здравно осигурителни вноски от
работодателя
§ 05-80 - Вноски за допълнително
задължително осигуряване от работодател
§ 10-00 - Издръжка
§ 10-13 - Постелен инвентар и облекло
§ 10-15 - Материали
§ 10-16 - Вода, горива, енергия
§ 10-20 - Разходи за външни услуги
§ 10-62 – Разходи за застраховки
§ 19-01 – Платени данъци, такси,
наказателни лихви и административни
санкции
§ 19-81 – Платени общински данъци, такси,
наказателни лихви
Заета щатна численост - брой
- Дофинансиране от местни приходи от
дейност 622 „Озеленяване“ 2 543 лв.
Разходи на Общинска администрация

ПЛАН

ОТЧЕТ

ОСТАТЪК/
НЕДОСТИГ

223 326

223 326

0

109 937

109 937

0

21 116

21 116

0

13 283

13 283

0

5 279

5 279

0

2 554

2 554

0

90 563
2 000
22 204
43 291
20 482
2 586

90 563
2 000
22 204
43 291
20 482
2 586

0
0
0
0
0
0

801

801

0

909

909

0
11

ПЛАН

ОТЧЕТ

ОСТАТЪК
НЕДОСТИГ

- Разходи по погасяване на безлихвен заем за
закупуване на автомобил за сметосъбиране и
сметоизвозване, контейнери за БО и
комбиниран багер товарач
за почистване
61 876
на нерегламентирани сметища, обществени
0
61 876
терени, тротоарни площи.
- дофинансиране с местни приходи с
първоначално приетата план-сметка за
2020г. 61 876 лв.
3. Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг
на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за
управление на отпадъците

ПЛАН

ОТЧЕТ

Разходи на Общинска администрация за
депониране и отчисления
(на база 1000 тона)
- Депониране на битови отпадъци в
Регионално депо за неопасни отпадъци –
Разград – съгласно договор №
238/20.07.2015 г. /10,60 лв./т./

137 391

182 200

ОСТАТЪК
НЕДОСТИГ
-44 809

10 600

24 370

-13 770

- Отчисления за обезвреждане на
депонираните неопасни отпадъци в
Регионалното депо съгласно чл. 64 от ЗУО за
всеки тон отпадък за депата по чл. 2,ал. 3, т.
1 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и
начина за изчисляване и определяне размера
на обезпеченията и отчисленията, изисквани
при депониране на отпадъци-съгл.чл. 20, ал.
1, т. 1з за 2020 г. – 69,00 лв./т.
- по приетата план-сметка за 2020г. 95 000
лв.
- Дофинансиране с местни приходи – 27 931
лв.

122 931

152 300

-29 369

5530

-1 670

- Обезпечение за депонираните отпадъци в
Регионалното депо съгласно чл. 60 от ЗУО за
всеки тон (Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за
реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци –
3,86 лв./т.)

95 000
27 931
3 860

4. Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване.
ОСТАТЪК
ПЛАН
ОТЧЕТ
НЕДОСТИГ
Разходи на Общинското предприятие
4 000
4 000
0
"Воден-2009" за почистване
§ 10-00 - Издръжка
- § 10-20 Разходи за почистване и оформяне
на траншеи по торища в населените места
от община Завет
- § 10-20 Почистване на битови отпадъци
от сервитутни зони на общински пътища
- § 10-20 Почистване при извънредно
настъпили обстоятелства и при
необходимост от допълнително почистване
на територии за обществено ползване
Разходи на Общинска администрация
§ 10-00 - Издръжка

4 000

0

1 500

0

1 000

0

1 500

1 500

0

2 000
2 000

0
0

2 000
2 000

4 000
1 500
1 000

§ 10-20 – Разходи за обезпаразитяване и
дезинфекция на обекти от зелената
система в населените места (паркове,
градини, зелени площи) – почистване,
пръскане и други.
§ 10-20 - Почистване на дъждоприемни
канали и битови отпадъци от речни корита
и дерета на територията на общината
Общо разходи:

1 000

0

1 000

1 000

0

1 000

ПЛАН
444 093 лв.

ОТЧЕТ
486 902лв.

ОСТАТЪК
НЕДОСТИГ
-42 809лв.

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

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 15 от 28.01.2021 година
ПО ТРЕТА ТОЧКА
Отчет за направените разходи за командировки от Кмета на Община Завет
и Председателя на Общинския съвет гр. Завет
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъства – 1 (един) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 141
Съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, (Обн. - ДВ, бр.
11 от 10.02.1987 г.; изм. и доп., бр. 21 от 15.03.1991 г.; в сила от 15.03.1991 г.; бр. 2 от
07.01.1994 г.; в сила от 01.01.1994 г.; изм., бр. 62 от 11.07.1995 г.; в сила от 01.07.1995
г.; бр. 34 от 25.04.1997 г.; изм. и доп., бр. 40 от 30.04.1999 г.; в сила от 01.05.1999 г.;
изм., бр. 2 от 08.01.2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 2 от 07.01.2011 г., в сила от
01.01.2011 г.;, приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г.) след изтичане на всяко тримесечие
се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от
съответния колективен орган.
Във връзка с това предлагам следния отчет за извършени командировъчни
разходи, както следва:
ОТЧЕТ
за направените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и
Председателя на Общинския съвет гр. Завет за четвърто тримесечие на 2020 г.
Отчетен период –
ІV-то тримесечие на 2020 г.
1. Командировки в чужбина
2. Командировки в страната
в т.ч. дневни
Квартирни

Направени разходи от
Кмет на Община
0.00 лв
164.40 лв
0.00 лв
164.40 лв

Направени разходи от
Председател на Общинския
съвет
0.00 лв
0.00 лв
0.00 лв
Квартирни и пътни 0.00 лв

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:

1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки от Кмета на Община
Завет и Председателя на Общинския съвет - Завет за четвърто тримесечие на
2020 г.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр.
Завет.
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 15 от 28.01.2021 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Предоставяне на временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер на 15 000
(петнадесет хиляди) лв. на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат”
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно гласуване прие
следното
РЕШЕНИЕ № 142
В деловодството на Община Завет е постъпило искане от страна на изпълнителния
директор на СНЦ „Местна инициативна група Завет-Кубрат“ относно предоставянето на
краткосрочен безлихвен заем от бюджета на Община Завет в размер на 15 000,00 (петнадесет
хиляди) лв. в полза на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат“ за изпълнение на стратегията за Водене от
общностите местно развитие (ВОМР) за 2021 г.. Безлихвеният заем е необходим за
осигуряване на първоначален финансов ресурс на сдружението за 2021 г., която ще се ползва
за авансово финансиране на разходите на сдружението. Средствата по предоставения заем ще
бъдат своевременно възстановени на Община Завет по реда на ЗПФ, след възстановяването им
от Разплащателна агенция „Държавен фонд - Земеделие“ гр. София.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за
публичните финанси, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Дава съгласие, Община Завет да предостави временен безлихвен заем от общинския
бюджета в размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лв. на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат”.
2. Средствата по т. 1 да бъдат възстановени от СНЦ „МИГ Завет-Кубрат” в срок до
31.12.2021 г. Срокът за погасяване на заема може да превишава края на бюджетната година, в
случай, че до 31.12.2021 г. заявените разходи за 2021 г. не бъдат възстановени от страна на
Разплащателна агенция „Държавен фонд - Земеделие“.
3. Настоящото решение, да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред
Административен съд - гр. Разград по реда на АПК, чрез Общинския съвет – гр. Завет.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 15 от 28.01.2021 година
ПО ПЕТА ТОЧКА
Даване на съгласие за право на преминаване и прокарване на елементи на
физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи в
полза на оператор на електронни съобщителни мрежи „НЕТБОКС“ ЕООД.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 143
В деловодството на общинска администрация гр. Завет постъпи заявление с
Вх.№70-305-2/14.12.2020 г. от „НЕТБОКС“ ЕООД със седалище и адрес на управление
с. Смирненски, община Ветово, област Русе, ул. „Вихрен“ №1, ЕИК 200908379, в
качеството му оператор на електронни съобщителни мрежи с искане на дружеството да
се предостави право на преминаване и прокарване на елементи на физическа
инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи за обект „Подземна
оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТБОКС“ ЕООД на
територията на област Разград“ включващо трасе в община Завет.
Исканите от заявителя права са уредени в Закона за електронните съобщителни
мрежи и физическа инфраструктура. С приемането на Закона за електронните
съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, обн.ДВ, бр.21 от 09.03.2018 г., в сила
от 09.03.2018 г., се регламентират обществените отношения, свързани с разполагането,
ползването, поддържането и развитието на електронните съобщителни мрежи (чл.1,
ал.1, т.1 ЗЕСМФИ). Законът е приложим за електронни съобщителни мрежи и
физическа инфраструктура - публична и частна собственост (чл.1, ал.2 ЗЕСМФИ).
ЗЕСМФИ е специален закон по отношение на ЗОС, ЗУТ и ЗСПЗЗ, поради което
разпоредбите на посочените закони се прилагат дотолкова доколкото не противоречат
на ЗЕСМФИ.
Съгласно чл. 30, ал.1, т. 1 и ал. 5 от ЗЕСМФИ, освен в случаите по чл. 15 и 17
операторите на електронни съобщителни мрежи имат право да разполагат електронни
съобщителни мрежи и да изграждат свързаната с тях физическа инфраструктура въз
основа на писмен договор, включително на договор за наем, договор или
административен акт, върху, над или под имоти:
1. публична или частна държавна или общинска собственост;
Когато имотът е държавна или общинска собственост, правата се предоставят за
срок до 10 години по реда на чл. 19 от закона.
Разпоредбата на чл. 19 от ЗЕСМФИ, гласи, че правата се предоставят без
провеждане търг или конкурс.
Нормите на чл. 31, ал. 1-5 от ЗЕСМФИ, предвиждат, че при изграждане на нова
и/или разширение на съществуваща линейна физическа инфраструктура за разполагане

на електронни съобщителни мрежи в полза на операторите на електронни
съобщителни мрежи възникват сервитути. Сервитутите се отразяват в кадастъра и се
вписват при условията и по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър.
Сервитутите възникват въз основа на договор и/или административен акт за всички
имоти – публична и частна собственост, когато има влязъл в сила подробен
устройствен план, с който се определя местоположението на съответните имоти, и на
собственика на имота е изплатено от титуляра на сервитута еднократно обезщетение
само за имоти – частна собственост.
Определянето на размера на обезщетенията се извършва по взаимно съгласие на
страните или въз основа на оценка от лицензиран оценител, а при имоти – публична
собственост, обезщетения не се дължат. Размерът на обезщетението се определя при
прилагане на следните критерии:
1. площ на служещия поземлен имот, включена в границите на сервитута;
2. видове ограничения на ползването на служещия имот;
3. срок на ограничението;
4. пазарна оценка на имота или на частта от него, която попада в границите на
сервитута.
Начинът на плащане на обезщетението се договаря между страните.
В настоящия случай, със Заповед №ДС-12-003 от 30.10.2020 г. на Областния
управител на област с Административен център Разград е одобрен Подробен
устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на обект „Подземна оптична мрежа за
електронни съобщения“ на територията на община Кубрат, община Завет, община
Исперих, община Разград, община Самуил, област Разград с Възложител „НЕТБОКС“
ЕООД.
Трасето на електронно съобщителната мрежа на територията на община Завет
преминава през землищата на селата Прелез, Иван Шишманово и Веселец през имоти
публична и частна общинска собственост и публична държавна собственост, съгласно
приложения регистър на засегнатите имоти.
Общата дължина на трасето на електронно съобщителната мрежа преминаващ
през територията на община Завет е 8766 м.. Максималният размер на сервитутната
ивица на физическа инфраструктура за разполагане на подземни кабелни електронни
съобщителни мрежи (защитни тръби, сноп защитни тръби, канални системи без шахти
и кабели, с подходяща обвивка, предназначени за полагане директно в земята) е ивица
по оста на трасето с широчина, равна на хоризонталното разстояние между крайните
кабели или защитни тръби плюс 1 м., по 0,5 м. от двете страни, съгласно т. 4 от
Приложение към чл. 7, ал. 1 от Наредба № 6 от 13.06.2019 г. за сервитутите, които
възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за
електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура. Общата площ на
имотите на територията на община Завет, засегната от сервитута е 8766 кв. м.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 30,
ал. 1 и ал. 5, чл. 31, ал. 1-5, чл. 32 и чл. 19 от Закона за електронните съобщителни
мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ), чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската
собственост (ЗОС) и заявление с Вх.№70-305-2/14.12.2020 г. от „НЕТБОКС“ ЕООД,
Общинският съвет гр. Завет

РЕШИ:

1. Дава съгласие в полза на „НЕТБОКС“ ЕООД, ЕИК 200908379, в качеството му
на оператор на електронни съобщителни мрежи да се учреди право на преминаване и
прокарване на елементи на физическа инфраструктура за разполагане на електронни
съобщителни мрежи за срок от 10 (десет) години, без провеждане на търг или конкурс,
за обект „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на
„НЕТБОКС“ ЕООД на територията на област Разград“ през имоти публична и частна
общинска собственост в землищата на селата Прелез, Иван Шишманово и Веселец на
територията на община Завет, подробно описани в Приложение № 1 към настоящото
решение.
2. За имотите, частна общинска собственост, заинтересованата страна да заплати
обезщетение в полза на Община Завет. Размерът на обезщетението да се определи от
лицензиран оценител по реда на Закона за електронните съобщителни мрежи и
физическа инфраструктура при прилагане на критериите, посочени в чл. 31, ал. 3 от
закона.
3. Начинът на плащане на обезщетението по т. 2, да се договори между кмета на
община Завет и заинтересованата страна.
4. Възлага на кмета на община Завет да предприеме последващи действия по
изпълнение на настоящото решение, включително да издаде заповед за учредяване на
предоставените по т. 1 права.
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, чрез Общинския съвет – Завет.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 15 от 28.01.2021 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА
Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите
по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за
тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации
и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените
места в община Завет за 2021 г.;
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно гласуване прие
следното
РЕШЕНИЕ № 144
Съгласно чл. 66, ал.1 от Закона за местни данъци и такси (в редакция към ДВ, бр. 97 от
06.12.2016 г.), таксата (за битови услуги) се определя в годишен размер за всяко населено място
с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща
необходимите разходи за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;
2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) събиране, включително разделно на
битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
третирането им;
3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.; изм. изцяло, бр. 98 от 2010 г., в сила от
01.01.2011 г.; изм., бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови
отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване.
В изпълнение на посочената по-горе разпоредба е изготвена План-сметката за 2021 г.
като за база изработването ѝ са взети предвид необходимите разходи на Общинско предприятие
„Воден 2009” - Завет за сметосъбиране и сметоизвозване, както обезпеченията и отчисленията
породени от нормативни актове на Министерски съвет. В план-сметката са включени и разходи
за горива и материали във връзка с управлението и контролирането на дейностите по чистотата.
План-сметката е съобразена и с честота на събиране и сметоизвозване по населени места и
райони за 2021 година, определени със Заповед № УД-02-09-356/29.10.2020 г. на Кмета на
община Завет. Честотата на събиране и извозване на БО за 2021 г. е 4 пъти месечно за всяко едно
населено място на територията на общината.
Освен посочените в чл. 66, ал. 1 разходи, които се включват задължително към план
сметката за 2021 г., в плана са включени и други разходи, които са също част от план –сметката,
както следва:

1. Разходите за работни заплати и осигуровки за 2021 г. - разчетени са на база
численост в дейност „Чистота”. Щатната численост към бюджета на Общинско предприятие
„Воден 2009” за 2021 г., която ще обслужва дейностите по чистотата е 11 бр.
2. Разходите по погасяване на безлихвения заем от ПУДООС с който е закупен
комбиниран багер товарач за по – пълноценно и качествено предоставяне на услугата за
сметосъбиране и сметоизвозване в община Завет. Сумата по погасяването на безлихвения заем
за 2021 г. е в размер на 28 931 лв.
План-сметката за 2021 г. се състои от приходна и разходна част, както следва:
І. По отношение на приходната част:
1.
Приходи от Такса „Битови отпадъци”.
Приходната част се формира основно от приходите от Такса „Битови отпадъци”.
Предвид факта, че не се предвижда промяна в размера на таксата за следващата година,
съответно план-сметката е разработена със 100% от ресурса на очакваните приходи от Такса
„Битови отпадъци” за 2021 г. който е в размер на 333 696 лв.
ІІ. По отношение на разходната част:
1. Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други:
За дейностите по сметосъбиране на територията на община Завет се използват
Контейнери тип „Бобър" с обем 1100 литра.
2. Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
Услугата по сметосъбиране и сметоизвозване през 2021 г. в община Завет ще се
извършва с два сметоизвозващи автомобила.
За дейността по сметосъбиране и сметоизвозване са предвидени средства в размер на
266 790 лв. Разходите са за: заплати, осигуровки и издръжка на ОП „Воден 2009”, като тук
са предвидени съответно увеличението на МРЗ за 2021 г. на 650 лв. Тук са включени и
разходите по погасяване на безлихвения заем от ПУДООС.
Община Завет извозва отпадъците на регионално депо за неопасни отпадъци гр.
Разград.
3. Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
Обезпеченията и отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО са съответно 3,86 лева и 82,00
лева на тон отпадък, като за сравнение следва да отбележим, че през 2020 г. отчисленията по
чл. 64 са били в размер на 69 лв. Прогнозното количество битови отпадъци, които ще се извози
на депото през 2021 г. е в размер на 2 200 тона. В тази връзка обезпеченията по чл. 60 от ЗУО
ще бъдат в размер на 8 492 лв., а отчисленията по чл. 64 от ЗУО ще са в размер на 180 400 лв.
Отделно от отчисленията са предвидени 29 260 лв. за обезвреждане на отпадъците на
Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Разград., които съгласно съгласно Договор
№206/31.07.2020 г. са 13,30 лв./т. отпадък.
4. Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
Един от големите проблеми в областта на отпадъците е непрекъснатото възникване на
нови и възобновяването на стари нерегламентирани сметища. Факт е, че непосредствено след
почистване от страна на общината на дадено сметище, се намират недобросъвестни граждани
които отново изхвърлят отпадъци. За в бъдеще разходите по това перо ще нарастват, което е
продиктувано и от зачестилите проверки от контролните органи.

ОП „Воден 2009” се грижи и за дейностите по почистването на улиците, площадите,
алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено
ползване, за което също се разходват немалко средства.
Освен тези разходи са включени и тези, посочени по-горе.
Разходите по предоставяне на услугите по събиране и транспортиране на битови
отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в
съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в
населените места в община Завет за 2021 г.по план сметката възлизат на 490 942 лв. Очакваните
приходи са в размер на 333 696 лв. Или, оформя се недостиг в размер на 157 246 лв.
Тъй като разходната част е свита максимално, остава като вариант единствено
дофинансиране на дейността от местни общински приходи.
Съгласно чл. 8, ал. 4 от ЗМДТ - В случаите, когато размерът на таксите не възстановява
пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и
размера на таксата е за сметка на общинските приходи.
В случая, със сумата от 157 246 лв. ще се дофинансират разходите по предоставяне на
услугите по чистота на териториите за обществено ползване на територията на община Завет за
2021 г., в частта Разходи по погасяване на безлихвен заем за закупуване на комбиниран багер
товарач за почистване на нерегламентирани сметища, обществени терени, тротоарни площи 28 931 лв. и разходите за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения
за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците, в частта отчисления за
обезвреждане на депонираните неопасни отпадъци в Регионалното депо съгласно чл. 64 от
ЗУО за всеки тон отпадък за депата по чл. 2, ал. 3, т. 1 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци-съгл.чл. 20, ал. 1, т. 1и за 2021 г. – 82,00 лв./т. - 128 315 лв.
Важно е да се уточни, че чл. 66 от ЗМДТ е променян няколко пъти, като последните
направени изменения и допълнения ще влязат в сила на 01.01.2022 г., а актуалната и действаща
разпоредба към настоящия момент е в редакцията на Държавен вестник, бр. 97, от 06.12.2016 г.,
съгласно правноинформационната система „Лакорда“.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 8, ал. 4 и чл. 66 от
Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ) (в редакция към ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.), чл. 20а,
ал. 2 от Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Завет, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Общинския съвет - Завет одобрява план-сметка за всяка дейност, включваща
необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци контейнери, кофи и други, събиране, включително разделно на битовите отпадъци и
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им,
проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64
от Закона за управление на отпадъците, почистване на уличните платна, площадите, алеите,
парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване, в
населените места в община Завет, както следва:

1.1. Очаквани приходи 333 696 лв.
1.2. Дофинансиране от собствени приходи –157 246 лв.
1.3. Разходи - 490 942 лв.
ПЛАН-СМЕТКА
за разходите по Дейност 623 “Чистота” по видове дейности и елементи за
всички населените места в Община Завет за 2021 г.
1. Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери,
кофи и други;
Общо разходи 1 000
Разходи на Общинското предприятие
1 000
"Воден-2009"
§ 10 00 – Издръжка –
1 000
§ 10-15 - Материали
1 000
2. Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци от територията на
Община Завет и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за
третирането им (Регионално депо - гр. Разград)
Общо разходи 266 790
Разходи на Общинското предприятие
237 859
"Воден-2009"
§ 01-00 - Заплати на персонала по труд.
119 472
правоотношения
§ 05-00 - Задължителни осигурителни вноски
22 968
от работодателя
§ 05-51 - Осигурителни вноски за ДОО от
13 888
работодателя и държавата
§ 05-60 - Здравно осигурителни вноски от
5 735
работодателя
§ 05-80 - Вноски за допълнително
3 345
задължително осигуряване от работодател
§ 10-00 - Издръжка
91 219
§ 10-13 - Постелен инвентар и облекло
2 200
§ 10-15 - Материали
22 038
§ 10-16 - Вода, горива, енергия
43 291
§ 10-20 - Разходи за външни услуги
21 104
§ 10-62 – Разходи за застраховки
2 586
§ 19-00 Платени данъци, такси и
4 200
административни санкции
§ 19-01- платени държавни данъци, такси,
наказателни лихви и административни
3 260
санкции
§ 19-81 – платени общински данъци, такси,
наказателни лихви и административни
940
санкции
Заета щатна численост - брой
11
Разходи на Общинска администрация
28 931
- Разходи по погасяване на безлихвен заем за
закупуване на автомобил за сметосъбиране и
сметоизвозване, контейнери за БО и
комбиниран багер товарач
за почистване

на нерегламентирани сметища, обществени
терени, тротоарни площи, като:
(дофинансиране от местни приходи 28 931
лв.)

28 931
3. Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците
Разходи на Общинска администрация за
218 152
депониране и отчисления
(на база 2 200 тона)
- Депониране на битови отпадъци в
29 260
Регионално депо за неопасни отпадъци –
Разград – съгласно договор №206/31.07.2020
г. /13,30 лв./т./
- Отчисления за обезвреждане
на
180 400
депонираните
неопасни
отпадъци
в
Регионалното депо съгласно чл. 64 от ЗУО за
всеки тон отпадък за депата по чл. 2,ал. 3, т. 1
от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и
начина за изчисляване и определяне размера
на обезпеченията и отчисленията, изисквани
при депониране на отпадъци-съгл.чл. 20, ал.
1, т. 1и за 2021 г. – 82,00 лв./т.
(дофинансиране от местни приходи 128 315
лв.)
- Обезпечение за депонираните отпадъци в
8 492
Регионалното депо съгласно чл. 60 от ЗУО за
всеки тон (Наредба №7 от 19.12.2013 г. за
реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци – 3,86
лв./т.)
4. Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите
територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
Общо разходи 5 000
Разходи на Общинското предприятие
3 000
"Воден-2009" за почистване
§ 10-00 - Издръжка
3 000
- Разходи за почистване и оформяне на
траншеи по торища в населените места от
1 000
община Завет
- Почистване на битови отпадъци от
1 000
сервитутни зони на общински пътища
- Почистване при извънредно настъпили
обстоятелства и при необходимост от
1 000
допълнително почистване на територии за
обществено ползване
Разходи на Общинска администрация
2 000
§ 10-00 - Издръжка
2 000
§ 10-20 – Разходи за обезпаразитяване и
1 000

дезинфекция на обекти от зелената система
в населените места (паркове, градини, зелени
площи) – почистване, пръскане и други.
§ 10-20 - Почистване на дъждоприемни
канали и битови отпадъци от речни корита
и дерета на територията на общината
Общо разходи:

1 000
490 942 лв.

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

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 15 от 28.01.2021 година

ПО СЕДМА ТОЧКА
Даване на съгласие за учредяване право на прокарване на водопровод и
съоръжения, през поземлен имот – публична общинска собственост в с.
Брестовене, община Завет.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община

Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 145
Предложението е по повод постъпило в деловодството на общинска
администрация гр. Завет заявление с вх. № 94Ю-05-6/30.12.2020 г. от Юмер Мехмедов
Юмеров, с адрес с. Брестовене, ул. „Н. Вапцаров“ № 16, като собственик на УПИ V –
1184 „Обществено обслужване” от кв. 13 по плана на с. Брестовене с искане за
учредяване право на прокарване на водопровод и съоръжения, през УПИ IV-1183
„Обществено обслужване” – публична общинска собственост от кв. 13 по плана на с.
Брестовене, необходими за водопрекарване с цел водоснабдяване на УПИ V – 1184 във
връзка с инвестиционно му намерение за изграждане на „АВТОМИВКА“ в собствения
си поземлен имот.
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и
реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и
канализационните системи, водоснабдяването с вода с питейни качества от
водоснабдителните мрежи на урбанизираните територии се извършва чрез
водопроводни отклонения към имотите на потребителите. Според ал. 2 на същия член
водопроводното отклонение е елемент на техническата инфраструктура съгласно чл. 64
от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
Трасето на водопровода е показано в Част „Водоснабдяване и канализация” на
Инвестиционния проект за изграждане на „АВТОМИВКА В УПИ V – 1184, КВ. 13 ПО
ПУП НА С. БРЕСТОВЕНЕ”.
Проектът предвижда трасето на водопровода да започне от УПИ IV-1183
„Обществено обслужване” – публична общинска собственост от кв. 13 по плана на с.
Брестовене до имот УПИ V – 1184 „Обществено обслужване” от кв. 13 по плана на с.
Брестовене, собственост на възложителя.
Предвиденият за изграждане водопровод налага „сервитут” по чл. 103 от Закона
за водите (ЗВ), съгласно разпоредбите на който „Поземленият сервитут е тежестта,
наложена върху един недвижим имот, наречен служещ имот, в полза на друг недвижим
имот, наречен господстващ имот, който принадлежи на друг собственик.”
Член 112, ал. 1 от Закона за водите задължава всеки собственик да даде право
на водопрекарване през своя имот на всички, които имат постоянна или временна

нужда от това. Съгласно разпоредбата на ал. 2 когато се налага изграждане на
тръбопроводи или съоръжения за водопрекарване, се определят сервитутни ивици с
размер не по-голям от диаметъра на водопровода или размера на съоръженията,
увеличен с 60 см., върху който не се разрешават строежи и засаждане на трайни
насаждения.
Сервитутът на водопровода преминаващ през имот УПИ IV-1183 „Обществено
обслужване” е с обща дължина 56,5 м.. Ширината на сервитута през общинските имоти
е 0,65 м., който налага ограничения съгласно чл. 112, ал. 2 от Закона за водите и е с
площ 36,70 кв. м., съгласно приложената схема в част „Водоснабдяване и канализация”
на Инвестиционния проект, одобрен от Главния архитект на Община Завет.
Учредяването на правото на прокарване ще се извърши в изпълнение на чл. 193,
от ЗУТ, след внасяне на пазарната стойност, определена по реда на чл. 210 от Закона за
устройство на територията, от титуляра.
Предвиденият за прокарване през УПИ IV-1183 „Обществено обслужване” от кв.
13 по плана на с. Брестовене водопровод е отклонение от общата мрежа на
техническата инфраструктура и е от групата обекти за водоснабдяване. Имота през
който преминава е публична общинска собственост и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)
във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), права на
управление са предоставени на Общинския съвет.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 8, ал.
1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 193 от Закона за устройство на
територията (ЗУТ) и заявление с Вх.№ 94Ю-05-6/30.12.2020 г. от Юмер Мехмедов
Юмеров, Общинският съвет гр. Завет

РЕШИ:
1.
Дава съгласие за учредяване на право в полза на Юмер Мехмедов
Юмеров през имот публична общинска собственост във връзка с прокарване на
водопровод и съоръжения за водоснабдяване на обект: „АВТОМИВКА В УПИ V –
1184, КВ. 13 ПО ПУП НА С. БРЕСТОВЕНЕ”.
2.
Възлага на кмета на община Завет да предприеме последващи действия
по изпълнение на настоящото решение.
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, чрез Общинския съвет – Завет.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 15 от 28.01.2021 година

ПО ОСМА ТОЧКА
Приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2021
година.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр. Завет с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 1 (един),
„Въздържали се”– 3 (трима), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 146
Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на
основание чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от
читалищата в Община Завет предложения за дейността им през 2021 година и е
съобразена със стратегическите документи за развитие на община Завет. Тази програма
обобщава най-важните моменти в работата на читалищата от Община Завет през
настоящата година, техните приоритети, цели и задачи, които ще спомогнат за тяхното
укрепване, модернизиране и развитие в общодостъпно място за местната общност. За
реализирането на най-важните дейности от културните им планове, включени в
Програмата са предвидени финансови средства, заложени в общинския бюджет за 2021
г. Приоритетите над който ще се съсредоточим, съгласно годишната програма са
заложени след направения анализ и обобщения за дейността на читалищата през
изминалата 2020 г. Така Програмата ще подпомогне годишното им планиране и
финансиране за устойчиво развитие на читалищата.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1,т.6 и т.12 от ЗМСМА и
чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1.Общинския съвет приема годишна програма за развитие на читалищната
дейност съгласно - /Приложение №1/.
2.Възлага на кмета на общината да предприеме всички необходими действия във
връзка с изпълнение на настоящото решение.
3 . Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областен
управителна 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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 15 от 28.01.2021 година

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА
Утвърждаване на формула за финансиране на "делегирани бюджети" в
системата на образование в Община Завет за бюджетната 2021 година.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община

Общинският съвет гр. Завет с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържал се” – 3 (трима), отсъстват – 0 (нула), от проведеното поименно
гласуване, прие следното
РЕШЕНИЕ № 147
Съгласно чл. 282, ал. 6 и ал. 7 от Закона за предучилищното и училищно
образование първостепенните разпоредители с бюджет разпределят средствата,
получени по единни разходни стандарти, между училищата, детските градини и
обслужващите звена въз основа на формули за всяка отделна дейност, като формулите
включват основен и допълнителни компоненти. Формулите се утвърждават от
първостепенните разпоредители с бюджет в срок до 28 февруари на текущата година
след обсъждане с директорите на детските градини и училищата. Утвърдените формули
се прилагат от началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края
й.
С оглед на изискването формулите да се утвърждават след обсъждане с
директорите на детските градини и училищата и във връзка с оптималната организация
на работата в общинските училища и детски градини на територията на Община Завет
през бюджетната 2021 година се проведе работна среща, в която се обсъдиха въпросите
за разпределението на средствата и формулите, по които ще се извърши
разпределението на средствата.
Обсъдени са различни варианти на формули за разпределение на средствата
видно от Приложение №1 – Протокол от обсъждане на директорите на общински
училища и детски градини на територията на община Завет от 19.01.2021 г.
В чл. 282, ал. 8 и следващи от Закона за предучилищното и училищно образование са
посочени, основните и допълнителните компоненти, които се включват във формулите.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и
чл. 282 ал.6 и ал.7 от ЗПУО, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:

I.
Утвърждава формула за финансиране на "делегирани
бюджети" в системата на образование в Община Завет за
бюджетната 2021 година.

1. Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за дейност 322Общообразователни училища, при община Завет, за бюджетната 2021г., както
следва:
СФ= (100%СИ х БИ) + (100%СП х БП) + (99%СУ х БУ) + СРК+1%Р

където:
СФ - средства по формулата
БИ – брой институция
БП – брой паралелки
БУ- брой ученици съгласно информационната система
на МОН „Админ М” към 01.01.2021 г.

СИ – стандарт институция = 50 630 лв.
СП- стандарт паралелка = 10 774 лв.
СУ- стандарт ученик – 2 123 лв.
СРК- средства по регионален коефициент = 151,724 лв.
Р - Резерв за нерегулярни разходи = 11528 лв.
1.1. Формула - СРК- средства по регионален коефициент -151,724 лв.
СРК=(4ОУ х 18%СРК) + (1СУ х 29,65%СРК)
СРК- средства по регионален коефициент = 151,724 лв.
4ОУ – средства за основни училища – 17,59%СРК
1СУ – средства за средно училище- 29,65%СРК

1.2. Резерв за нерегулярни разходи:
Средствата по този компонент са в размер на 1% от общата сума за учениците в
дневна форма на обучение в училищата възлизащ на – 11 528 лв.
Разходи с нерегулярен характер са тези, които не са в ясна зависимост от
определен показател, имат за основание условни или инцидентни събития и чиeто
относително времево разпределение не може да се предвиди в началото на
годината.
Предвидените средства като резерв за нерегулярни разходи ще бъдат използвани
през бюджетната година за изплащане на следните разходи:
 Спешни неотложни аварийни ремонти;
 Съфинансиране на проекти, които са спечелени от училищата по национални и
международни програми;
 Финансиране на дейности по организиране и провеждане на национални и
международни конкурси, включени в Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби през 2021 г.;
 Други обективни и непредвидими фактори;
 Начин на финансиране :
- Всеки директор подава до Кмета на община Завет мотивирано искане с което
доказва необходимостта от тези средства.
- Кметът на община определя комисия, която има за задача да прецени

необходимостта от отпускането на тези средства от резерва, за едно учебно
заведение през съответната бюджетна година.
Когато от резерва за нерегулярни разходи останат неизползвани средства към 15
ноември текущата година, остатъкът от тях се предоставя за разходи на всички
училища, разпределени пропорционално на броя на учениците в дневна форма на
обучение в тях.
2. Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за дейност
326-Професионални училища, професионална гимназия, при община Завет, за
бюджетната 2021г., както следва:
СФ= (100%СИ х БИ) + (100%СП х БП) + (100%СУСГРСВМ х БУ)+(100%СУСУАСУ х БУ)+
(100%СРКхБИ)

където:
СФ - средства по формулата
БИ – брой институция
БК – брой клас
БУ- брой ученици съгласно информационната система
на МОН „Админ М” към 01.01.2021 г.

СИ – стандарт институция = 50 700 лв.
СП- стандарт паралелка =14 493 лв.
СУУСГРСВМ- стандарт за ученик „Селско, горско, рибно
стопанство и ветеринарна медицина“ = 3 215 лв.
СУСУАСУ- стандарт за ученик „Стопанско управление,
администрация и социални услуги“= 2 125 лв.
СРК- средства по регионален коефициент = 26 547 лв.

3. Формула за разпределяне на средствата по стандарт за ученици на
самостоятелна форма на обучение , при община Завет, за бюджетната 2021г. ,
както следва:
СФ=100%СУСФхБУ

където:
СФ-средства по формулата
СУСФ-стандарт за ученик самостоятелна форма на обучение =
733лв.
БУ- брой ученици съгласно информационната система
на МОН „АдминМ” към 01.01.2021 г.
4.Формула за разпределяне на средствата по стандарт за: Допълващ
стандарт за материална база на училищата за учениците на редовна
форма на обучение, при община Завет, за бюджетната 2021 г. , както
следва:

СФ=100%ДСМБхБУ

където:
СФ-средства по формулата
ДСМБ-допълващ стандарт за материална база = 25 лв.
БУ- брой ученици съгласно информационната система
на МОН „АдминМ” към 01.01.2021 г.
5. Формула за разпределяне на средствата по норматив за създаване
условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно
подпомагане при община Завет, за бюджетната 2021 г. , както следва:
СФ=100%СРПхБУ

където:
СФ-средства по формулата
СРП- средтва за ресурсно подпомагане = 495лв.
БУ- брой ученици съгласно информационната система
на МОН „АдминМ” към 01.01.2021 г.
6. Формула за разпределяне на средствата за осигуряване на целодневна
организация на учебния ден за обхванатите ученици от I – VII при община
Завет, за бюджетната 2021 г. , както следва:
СФ=[(100%ГЦОУДхБГ) + (100%УГЦОУДхБУ)] + 100%СРК х БГЦОУД

където:
СФ-средства по формулата
БГ- брой групи
БГЦОУД – брой групи на целодневна организация на учебния ден
ГЦОУД-група за целодневна организация на учебния ден = 2 371 лв.
УГЦОУД- ученик в група за целодневна организация на учебния ден =
927лв.
СРК – средства по регионален коефициент = 927лв.
БУ- брой ученици съгласно информационната система на МОН
„Админ М” към 01.01.2021 г.
7. Формула за разпределяне на средствата за подпомагане храненето на деца
от подготвителните групи и учениците от I –IVклас при община Завет, за
бюджетната 2021 г. , както следва:
СФ=100%СХхБУ
където:
СФ-средства по формулата
ЕРС-средства храна = 94 лв.
БУ- брой ученици съгласно информационната система на МОН

„Админ М” към 01.01.2021 г.
8. Формула за разпределение средства за стипендия за ученици в
гимназиален етап при община Завет, за бюджетната 2021 г. , както следва:
СФ1=100%СССНУхБУ
където:
СФ1-средства по формулата
СССНУ-средства за стипендия за специализирани и не
специализирани
училища = 87 лв.
БУ- брой ученици съгласно информационната система на МОН
„Админ М” към 01.01.2021 г.
СФ2=100%ССПППУхБУ
където:
СФ2- средства по формулата
СССНУ-средства за стипендии за професионални паралелки в
професионални училища = 97 лв.
БУ- брой ученици съгласно информационната система на
МОН
„Админ М” към 01.01.2021 г.
9. Формула за допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на
училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от
броя на местата:
СФ=100%ДСхБММПС
, където
СФ-средства по формулата
ДС- допълващ стандарт = 6 000 лв.
БММПС- брой места моторно превозно средство

10.Формула за средства за занимание по интереси за неспециализирани,
специализирани и специални училища:

СФ=100%НИ + (НУДД х БУ)
където:
СФ-средства по формулата
НИ-норматив за една институция = 1 900 лв.
НУДД – норматив за ученик в дневна форма на обучение и
дуална система на обучение – 30 лв.:
БУ- брой ученици съгласно информационната система на
МОН

„Админ М” към 01.01.2021 г.

11.Допълващ стандарт за ученик в дневна форма на обучение и дуална
система на обучение в първи и втори гимназиален етап:

СФ1=100%ДСУДДО1 х БУ
където:
СФ1-средства по формулата
ДСУДДО1 - Допълващ стандарт за ученик в дневна форма
на обучение и дуална система на обучение в първи и втори
гимназиален етап, за ученици в паралелки за професионална
подготовка в неспециализирани училища = 50 лв.
БУ- брой ученици съгласно информационната система на
МОН
„Админ М” към 01.01.2021 г.

СФ2=100%ДСУДДО2 х БУ
където:
СФ2-средства по формулата
ДСУДДО2 - Допълващ стандарт за ученик в дневна форма
на обучение и дуална система на обучение в първи и втори
гимназиален етап, за ученици в паралелки за профилирана
подготовка в неспециализирани училища = 85лв.
БУ- брой ученици съгласно информационната система на
МОН
„Админ М” към 01.01.2021 г.

12.Норматив за ученик , записан в неспециализирано училище , обучаващ с
в ЦСОП

СФ1=100%ЦСОП х БУ
където:
СФ1-средства по формулата
ЦСОП - Норматив за ученик , записан в неспециализирано
училище , обучаващ с в ЦСОП = 15 лв.
БУ- брой ученици съгласно информационната система на
МОН
„Админ М” към 01.01.2021 г.

13. Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за
дейност 311-Целодневни детски градини, при община Завет, за
бюджетната 2021 г. , както следва:
СФ=(100%СЯЦГДГУхБД)+(100%СЯхБД)+(99%СД2-4ГЦГхБД)+(99%СД5-6ГЦГхБД)+(100%СРКхБИ)+
(100%СИхБИ)+1%Р

където:
СФ-средства по формулата
СЯЦГДГУ- стандарт яслена и целодневна група в детска градини и училище = 6 145
лв.
СЯ-средства ясла = 1 583 лв.
СД2-4ГЦГ- стандарт дете 2-4 годишни целодневна група = 2 858 лв.
СД5-6ГЦГ – средства на дете 5-6 годишно в целодневна група = 3 066 лв.
БД - брой деца в целодневна група, съгласно„АдминМ” към 01.01.2021 г.
СРК – средства регионален коефициент = 18 342,80лв.
СИ – стандарт институция = 31 540 лв.
БИ – брой институция
Р - Резерв за нерегулярни разходи – 8166 лв.
13.1. Резерв за нерегулярни разходи:
Средствата по този компонент са в размер на 1% от общата сума за учениците в
дневна форма на обучение в училищата възлизащ на – 8166 лв.
Разходи с нерегулярен характер са тези, които не са в ясна зависимост от
определен показател, имат за основание условни или инцидентни събития и чиeто
относително времево разпределение не може да се предвиди в началото на
годината.
Предвидените средства като резерв за нерегулярни разходи ще бъдат използвани
през бюджетната година за изплащане на следните разходи:
 Спешни неотложни аварийни ремонти;
 Съфинансиране на проекти, които са спечелени от училищата по национални и
международни програми;
 Финансиране на дейности по организиране и провеждане на национални и
международни конкурси, включени в Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби през 2021 г.;
 Други обективни и непредвидими фактори;
 Начин на финансиране :
- Всеки директор подава до Кмета на община Завет мотивирано искане с което
доказва необходимостта от тези средства.
- Кметът на община определя комисия, която има за задача да прецени
необходимостта от отпускането на тези средства от резерва, като
максималният размер на средствата не трябва да надвишава 3500 лв. за едно
учебно заведение през съответната бюджетна година.
Когато от резерва за нерегулярни разходи останат неизползвани средства към 15
ноември текущата година, остатъкът от тях се предоставя за разходи на всички
училища, разпределени пропорционално на броя на учениците в дневна форма на
обучение в тях.

14. Формула за разпределяне на средствата за подпомагане заплащането на
такси по чл. 283, ал.9 от ЗПУО, както следва:
СФ=100%СПхБУ

където:
СФ-средства по формулата
СП- средства подготвителна група 5-6 годишни = 174лв.
БУ- брой ученици съгласно информационната система
на МОН „АдминМ” към 01.01.2021 г.

15. Формула за разпределение на средствата по единия разходен стандарт за
местни дейности за бюджетната 2021 година.
Средствата от бюджета на Община Завет за издръжка на дейностите по
възпитанието, подготовката и обучението на децата в целодневни детски градини за
2021г. в размер на
241 800 лв. се разпределят по следната формула:
СФ = СО + СХ + СДПИ + СУБД + ССХМ + СМ
където:
СФ -средства по формулата;
СО -средства заотопление;
СХ -средства за храна;
СДПИ -средства дидактически пособия и играчки;
СУБД -средства за условен брой деца 22 бр.;
ССХМ -средства за санитарно хигиени материали;
СМ - Средства за закопуване на медикаменти и медицински материали ;
Правила за прилагане на формулата :
1. СО - Средствата за отопление, ток, вода и външни услуги на всяка детска градина
са разпределени на база отчетни данни за 2020г.
- Общата сума на средствата за отопление е в размер на 63 000 лв.
- По детски градини:
- ДГ“Слънчо“ Завет 26 000 лв.
- ДГ“Ч. Шапчица“ Брестовене 16 000 лв.
- ДГ“Радост“ Острово 12 000 лв.
- ДГ“Пролет“ Веселец 4 500 лв.
- ДГ“Осми Март“Сушево 4 500 лв.

2. СХ- Средствата за храна на децата - общата сума на средствата за храна е в
размер на 125 400 лв., и са разчетени на отчетен брой присъствия за 2021 г.
- Средствата са разчетени на 2,00 лв. за присъствен ден.
- Средствата за хранене, които се предоставят като допълващ стандарт,
намаляват стойността на средствата за хранене в местна дейност на детските
градини.
- Комисия назначена със заповед на кмета на община Завет, на всяко
тримесечие извършва анализ на разходваните средства за храна.
Неразходваните средства за храна към всяко тримесечие от всяка детска
градина се възстановява по бюджета на първостепенния разпоредител.
3. СДПИ - Средства за помощни дидактически пособия и играчки-блокчета,
моливи, гл.хартия, бои, играчки и др., сумата е разчетена на задължителен минимум
50 лв.на дете годишно. Средствата за тези пособия и играчки са разчетени на брой
деца в яслена група и деца от 2 до 6 г. в целедневни групи.
- Всеки директор преди изразходването на тези средства трябва да изготви
искане до кмета на община Завет, за необходимоста от тези средства и разходи.
- Справка и копие на разходнооправдателни документи за изразходените
средства за учебната пособия и играчки се представят в Общината в срок до 15.10.2021
година.
- Неизразходваните целеви средства за учебни пособия и играчки да се
възстановят в бюджета на първостепения разпоредител с бюджет в срок до 15.10.2021
година.
Общата сума на средствата за учебни пособия е в размер на 14 250 лв.
4. СУБД - Средства за условен брой деца, тези средства за издръжка на всяка детска
градина се формират по следния начин :
- брой групи по 22 деца, тъй като тези разходи са условно постоянни и не зависят
от фактическия брой на деца в групата.
Добавката в размер на 100 лв. се разпределя на този условно формиран брой деца.
Общата сума на средствата в допълнителната компонента е 28 600 лв.
5. ССХМ- Средства за санитарно –хигиенни материали – 8 550лв.
За закупуване на салфетки , кухненски ролки ,носни кърпи , тоалетна хартия и др.са
предвидени за задължителен минимум от 30 лв. на дете годишно.
- Справка и копие на разходнооправдателни документи за изразходените средства за
санитарно –хигиенни материали се представят в Общината в срок до 15.10.2021
година.
- Неизразходваните целеви средства за санитарно –хигиенни материали да се
възстановят в бюджета на първостепения разпоредител с бюджет в срок до 15.10.2021
година.

6. СМ – Средства за закопуване на медикаменти и медицински материали - за всяка
детска грида по 400 лв. за една бюджетна година.
- Неизразходваните целеви средства за медикаменти и медицински материали
да се възстановят в бюджета на първостепения разпоредител с бюджет в срок до
15.10.2021 година.
Общата сума на средствата за учебни пособия е в размер на 2 000 лв.
II. Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и
обслужващите звена при изменение на броя на децата и учениците или на
стойностите по някои от другите основни компоненти на формулата, въз основа на
които се разпределят средствата.
1.
Разпределението на средствата между училищата, детските градини и
обслужващите звена по формула се извършва въз основа на броя на децата и
учениците по информационната система на МОН „АДМИН М” към 01.01.2021 г.
2.
Разпределението на средствата по формула може да се коригира веднъж
годишно в резултат на промяна в броя на учениците в началото на учебната 2021/2022
година спрямо броя им към 01.01.2021 г. Това касае както разпределението на база
основни компоненти на формулата, така и разпределението по допълнителни
компоненти, което се извършва въз основа на брой ученици и децата. За броя на
учениците и децата се използват данните от информационната система на МОН
„АДМИН М”. Промяната в размера на средствата в резултат на промените на броя на
учениците и децата се отразява с 1/4 от годишния размер (т. е. само за месеците
октомври, ноември и декември).
3.
При промяна в размера на единните разходни стандарти по време на
годината увеличението по съответния стандарт се разпределя пропорционално на броя
на децата и учениците.
4.
При преобразуване на училища, детски гради в рамките на ПРБ
остатъкът от средства по формула на училищата и детските градини , които се
преобразуват, се отнася към преобразуваното (новото) училище-детска градина.
5.
При закриване на училище, детска градина остатъкът от средствата по
формула се отнася към приемното учебно заведение.
III. Делегира право на Директора:
1. Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;
1.2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите по
бюджета на училището, детската градина до 3 дни преди края на всяко тримесечие,
като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетен кредит за това;
1.3. да се разпорежда със средствата на училището, детската градина;
1.4 да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и
броя на децата и учениците в класовете, групите съобразно нормите, определени в
подзаконовите нормативни актове;
1.5. самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки
прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището, детската
градина;
1.6. да реализира собствени приходи, включително приходи от собственост.
2. Директорът се задължава да представя в общината:
2.1. Плана на бюджета, разпределен по пълна бюджетна класификация.

2.2. Тримесечни отчети на бюджета.
2.3. Справки за извършените през тримесечието компенсирани промени по плана на
приходите и разходите в срок до последното число на последния месец от
тримесечието и числеността на персонала.
2.4. Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на училището, детската
градина до всяко пето число на месеца.
3. Възлага на кмета на общината да предприеме действи за изпълнение на
горните решения.
4 . Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областен
управителна 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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 15 от 28.01.2021 година

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА
Годишен план за развитие на младежката дейност за 2021 година
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр.Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържал се”– 2 (двама), отсъстват – 0 (нула) от проведеното гласуване, прие
следното
РЕШЕНИЕ № 148
В изпълнение на чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта ежегодно до 31 януари се
подготвя и утвърждава общински годишен план за младежта за текущата година.
В община Завет няма съставен общински съвет, съгласно чл. 16 от Закона за
младежта, който да приеме предложението на кмета за годишен план.
Годишният план е насочен към подобряване качеството на живот на младите хора
чрез създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим
социален капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора в територията на
община Завет.
Стратегическите цели, заложени в годишния план за развитие на младежката
дейност са свързани с насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие
на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги,
насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване
на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество,
повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени
места и селските райони, развитие на между културния и международен диалог и
повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА и чл.16, ал.1 от
Закона за младежта, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Общинския съвет, приема годишн план за развитие на младежката дейност
съгласно Приложение №1:
2 . Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и
Областен управителна 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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 15 от 28.01.2021 година

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Определяне на имоти от общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване
(НТП) – пасища, мери и ливади за индивидуално и общо ползване за стопанската 2021/2022
г.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр.Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържал се”– 1 (един), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно гласуване, прие
следното
РЕШЕНИЕ № 149
Съгласно чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи
предоставя възможност, пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд да се отдават под
наем или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни обекти
с пасищни селскостапански животни регистрирани в Интегралната информационна система на
БАБХ.
Във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет определя с решение пасищата,
мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списъкът с имотите за индивидуално
ползване с категории се обявява в общините и кметствата и се публикува на интернет
страницата на общината в срок до 01.03.2021 г. Собствениците или ползвателите на
животновъдни обекти регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ
пасищни селскостопански животни, които желаят да ползват индивидуално общински пасища,
мери и ливади могат да подават заявления по образец до кмета на общината в срок до
10.03.2021 г.
Разпределението за индивидуално ползване се извършва от комисия, която определя
необходимата за всеки кандидат площ, съобразно броя и вида регистрирани пасищни
селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание
пасища, мери и при спазване на нормата на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
Комисията следва да се произнесе в срок до 01.05.2021 г. на съответната година с
протокол за разпределение. Въз основа на влезлия в сила протокол за окончателно
разпределение се сключва договор за наем или аренда между общината и лицето, на което са
разпределени съответните имоти (части от имоти) за минимален срок от 5 стопански години.
Съгласно чл. 37о, ал. 1 от ЗСПЗЗ Общинският съвет следва да приеме и решение относно
размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите и правилата за ползването им. В
Приложение № 1 и Приложение № 2 към настоящото предложение са описани подробно и
разделени по землища свободните имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно
ползване (НТП) – пасища, мери и ливади, предвидени за индивидуално и общо ползване през
стопанската 2021/2022 г.
При недостиг на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в землището към
разпределените по преходния ред имоти, комисията извършва допълнително разпределение в
съседно землище, което може да се намира в съседна община или област и съставя протокол за
окончателно разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага да изчерпване на
имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

Съгласно чл. 37о, ал. 1 от ЗСПЗЗ Общинският съвет приема рещение с мнозинство от
общия брой на съветниците за размера и местоположението на мерите, пасищата и ливадите за
общо и за индивидуално ползване, както и правила за ползването им.
Наред с горепосоченото решение, по силата на разпоредбата на чл. 37о, ал. 4 от ЗСПЗЗ,
Общинският съвет ежегодно приема решение за предоставяне и актуализиране на ползването
на мерите и пасищата, което съдържа:
1. Годишен план за паша;
2.Съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално
ползване;
3.Задълженията на общината и на ползвателите за поддържане на мерите и пасищата.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37и, ал. 3, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 от
ЗСПЗЗ, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Дава съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския
поземлен фонд за индивидуално и общо ползване, по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ без търг и
конкурс, за срок от 5 стопански години, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2,
неразделни части от настоящото решение.
2. Мерите, пасищата и ливадите, определени за индивидуално ползване, да се отдадат
под наем при спазване условията на чл.37и от ЗСПЗЗ и чл.98, чл.99 и чл.100 от ППЗСПЗЗ, за
срок от 5 /пет/ стопански години на собственици или ползватели на животновъдни обекти с
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на
БАБХ.
3. Мерите и пасищата, определени за общо ползване, да се ползват безвъзмездно от
жителите на съответното населено място, отглеждащи пасищни селскостопански животни в
дребни земеделски стопанства или от образуваните колективни стада.
4. Приема Годишния план за паша на територията на община Завет за 2021/2022 г.,
съгласно Приложение № 3 неразделна част от настоящото решение.
5. Утвърждава правила за ползване на пасища, мери и ливади на територията на
Община Завет, през стопанската 2021/2022 година, съгласно Приложение № 4 неразделна част
от настоящото решение.
6. Възлага на кмета на община Завет да назначи комисия, която да организира
изпълнението на настоящото решение.
7. Възлага на кмета на община Завет да сключи договори за наем или аренда за имотите,
описани по т. 1 по цена, определена по пазарен механизъм.
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на община Завет и областния
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 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

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 15 от 28.01.2021 година

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното
управление по видове и категории обекти през 2020 година.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр.Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържал се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно гласуване, прие
следното
РЕШЕНИЕ № 150
В изпълнение на задължението на чл.66а от Закона за общинската собственост, кметът
на общината съставя и предоставя на Общинския съвет отчет за състоянието на общинската
собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.
Водещ планов документ за дейността през отчетния период е Годишната програма за
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Структорното звено, което пряко
осъществява дейностите по изпълнение на програмата е Дирекция „ОСОПИХД”.
На вниманието на Общинскя съвет е предоставен изготвеният отчет за състоянието на
общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за
периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
Отчет
за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното
управление за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.
І. Съставените и пресъставените към 31.12.2020 г. актове за общинска собственост са
109 броя, от които за недвижими имоти - частна общинска собственост 31 броя и 78 броя –
публична общинска собственост, описани по землища, както следва:
гр. Завет – 18 броя, от които 7 бр. АЧОС и 11 бр. АПОС
с. Брестовене – 37 броя, от които 13 бр. АЧОС и 24 бр. АПОС
с. Острово – 4 броя, от които 0 бр. АЧОС и 4 бр. АПОС
с. Иван Шишманово – 33 брой, от които 10 бр. АЧОС и 23 бр. АПОС
с. Веселец – 2 броя, от които 0 бр. АЧОС и 2 бр. АПОС
с. Прелез – 10 броя, от които 1 бр. АЧОС и 9 бр. АПОС
с. Сушево – 5 броя, от които 0 бр. АЧОС и 5 бр. АПОС
Гореизброените имоти се делят по НТП, както следва:
1. Имоти с НТП: Нива общо 10 бр. с площ 175,229 дка с данъчна стойност от 22067,80
лв.;

2. Имоти с НТП: Пасища, мери общо 63 бр. с площ 4456,343 дка с данъчна стойност
от 274191,00 лв.;
3. Имоти с НТП: Лозя общо 2 бр. с площ 1,172 дка с данъчна стойност от 376,50 лв.;
4. Имоти с друго НТП: общо 17 бр. с площ 350,013 дка с данъчна стойност от
22743,10 лв.;
5. Имоти в регулация - дворни места и сгради общо 17 бр. с площ 21327 кв.м. (21,327
дка) с данъчна стойност от 96011,60 лв.
През годината периодично са нанасяни в досиетата към АОС, в разписните листи за
имотите и в главния регистър договорите за продажба на общински имоти, за учредено право
на прокарване, както и заповедите за отписване на общински имоти, които са престанали да
бъдат общинска собственост.
Имотите - публична общинска собственост, предназначени за трайно задоволяване на
обществени потребности от общинско значение (за културни, образователни, детски,
младежки, спортни и социални мероприятия) в голямата си част са предоставени за управление
на учреждения, организации и юридически лица на бюджетна издръжка, които осъществяват
изброените дейности.
Поддържането и ремонтите на имотите и вещите - публична общинска собственост, се
извършва в рамките на предвидените бюджетни и привлечени средства.
Нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите
на общината или на юридически лица на издръжка от общинския бюджет, са отдадени под
наем чрез търг или конкурс по реда на Наредбата № 2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
II. През отчетния период са сключени и прекратени общо 135 договори, анекси и
допълнителни споразумения, както следва:
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.

Вид на документа

Брой

Договори до 1 год.
Договори над 1 год.
Др. вид договори, анекси, доп. спор.
Прекратени договори
Общо

92
32
2
9
135

През 2020 г. от страна на общинската организация са проведени общо 5 публични търга
за отдаване под наем (3 бр.) и продажба (2 бр.) на недвижими имоти – общинска собственост.
След решение на общински съвет – гр. Завет през отчетния период е сключен 1 договор
за прекратяване на съсобственост.
Събраната сума за отчетния период от наеми на помещения, земеделски земи и пасища
е в размер на 140 776,13 лв.
ІІІ. За отчетния период 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. е сключен 1 брой договор за
продажба на недвижим имот собственост на община Завет, като приходите от продажбата са в
размер на 332,64 лв.
ІV. Изпълнението на годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост при община Завет за 2020 г. е както следва:

№
1.
2.
3.

Изпълнение на годишната програма за 2020 г.
Постъпили приходи /лв./
Предвидени
Изпълнени
Наем земя
89000,00
131502,40
Наем имущество
11000,00
9273,73
Продажби
51000,00
332,64
ОБЩО
151000,00
141108,77

%
147,75
84,31
0,65
93,45

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.66а от
ЗОС, чл.1, ал.6 от Наредба № 2 на ОбС – Завет за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Приема Отчета за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното
управление за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 година.
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния управител
на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
3. Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. Завет.
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 15 от 28.01.2021 година

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост при Община Завет за 2021 г.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр.Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържал се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване, прие следното
РЕШЕНИЕ № 151
В изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на
Община Завет за 2021 година общинският съвет приема годишна програма за
управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по предложение на кмета
на общината.
Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на
общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при
необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.
Програмата съдържа:
- прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с
придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;
- описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на
търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на
концесия;
- описание на имотите, които общината има намерение да придобие в
собственост и способите за тяхното придобиване;
- обекти от първостепенно значение;
- други данни, определени от общинския съвет.
Предвид гореизложеното предлагам на вниманието Ви следната

ОБЩИНА ЗАВЕТ

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С
ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
В ОБЩИНА ЗАВЕТ
за 2021 година

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.
Настоящата програмата отразява намеренията на Община Завет за управление и
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.
Тя съдържа:
1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с
придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;
2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на
търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на
концесия;
3. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в
собственост, и способите за тяхното придобиване;
4. обекти от първостепенно значение;
5. други данни, определени от общинския съвет.
II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ
РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И
РАЗПОРЕЖДАНЕТО С
ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
№
по
ред

1.
2.
3.
4.
5.

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

1.
2.
3.

Вид дейност
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ
А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Отдаване под наем на помещения
Отдаване под наем на терени
Отдаване под наем на жилища
Отдаване под наем на движими вещи
Отдаване под наем на земеделска земя, пасища и мери
Всичко от управление на имоти-общинска собственост (Т.А)
Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Продажба на имоти - общинска собственост в регулация
Продажба на земеделска земя
Учредени вещни права
Цена на ползване на дървесина от общинските горски територии
Цена на ползване на недървесни горски продукти
Концесии на микроязовири
Всичко от разпореждане с имоти - общинска собственост
(Т.Б)
ВСИЧКО ПРИХОДИ (Т.А + Т.Б)
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ
За технически дейности - скици, разделяне или обединяване на
имоти, заснемане на имоти и др.)
За оценки
За обявления
ВСИЧКО РАЗХОДИ

Прогнозен
резултат в
лв.

11000,00 лв.
0,00 лв.
0,00 лв.
0,00 лв.
85000,00 лв.
96000,00 лв.
20000,00 лв.
100000,00 лв.
0,00 лв.
0,00 лв.
0,00 лв.
0,00 лв.
120000,00 лв.
216000,00 лв.
2000,00 лв.
2500,00 лв.
1000,00 лв.
5500,00 лв.

III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ
КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ
ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ, ДАРЕНИЯ
№ по
ред
Описание на имота
А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ЗАВЕТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ
1. Сграда със ЗП 100 кв.м. в гр.Завет, ул. „Лудогорие” № 21
2. Магазин № 3 със светла площ 33,5 кв.м., адрес гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 95-97
Част от двуетажна масивна сграда със ЗП 173 кв.м., находящ се в гр. Завет
3.
ул. „Тракия“ № 1
Част от двуетажна масивна сграда „Читалище“, находящ се в с. Острово, ул. „Хемус“
4.
№ 45
5. Терен /тротоарна площ/ с площ 1 кв.м. за поставяне на вендинг кафемашина в с.
Брестовене, ул. „Никола Вапцаров“ № 5Б
6. Поземлен имот с идентификатор 30065.67.5 с площ 14,502 дка
7. Нива с идентификатор 30065.49.17 с площ 14,303 дка
8. Нива с идентификатор 30065.51.14 с площ 13,330 дка
9. Нива с идентификатор 30065.51.16 с площ 37,469 дка
10. Нива с идентификатор 30065.92.15 с площ 10,404 дка
11. Нива с идентификатор 30065.140.28 с площ 13,538 дка
12. Нива с идентификатор 06481.79.10 с площ 11,036 дка
13. Нива с идентификатор 70384.22.1 с площ 23,441 дка
14. Нива с идентификатор 70384.23.11 с площ 24,015 дка
15. Нива с идентификатор 70384.56.6 с площ 12,501 дка
16. Нива с идентификатор 70384.21.13 с площ 16,629 дка
17. Нива с идентификатор 70384.69.6 с площ 25,435 дка
18. 3423,438 дка пасища и мери от ОПФ
19. 982,299 дка маломерни имоти от ОПФ
Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ЗАВЕТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ
Част от ЕМС „Младежки клуб“ с площ 62,78/548,30 кв.м., находящ се в гр. Завет,
1. ул. „Лудогорие“ № 19
Втори етаж от ДМС „Здравен дом“ със ЗП 231 кв.м., заедно с прилежащия терен с
2.
площ 968 кв.м., находящ се в с. Брестовене, ул. „Демокрация“ № 4
Недвижим имот с площ 2750 кв.м., находящ се в с. Брестовене, Кв.13, УПИ II – 162
3.
„ПСД“
Недвижим имот с площ 2603 кв.м., находящ се в с. Брестовене, Кв.13, УПИ III – 161
4.
„ПСД“
Дворно
място с площ 1260 кв.м., находящ се в гр. Завет, ул. „Байкал“ № 16
5.
6. Поземлен имот с идентификатор 06481.40.294, находящ се в землище на с. Брестовене
7. Поземлен имот с идентификатор 06481.33.193, находящ се в землище на с. Брестовене
8. Поземлен имот с идентификатор 30065.29.431, находящ се в землище на гр. Завет
9. Поземлен имот с идентификатор 30065.129.430, находящ се в землище на гр. Завет
10. Нива с идентификатор 30065.8.39 с площ 11,996 дка

11.
12.
13.
14.
15.

Нива с идентификатор 32192.4.17 с площ 10,889 дка
Нива с идентификатор 32192.24.1 с площ 35,736 дка
Нива с идентификатор 32192.24.3 с площ 12,998 дка
Нива с идентификатор 32192.26.15 с площ 15,165 дка
Нива с идентификатор 32192.26.20 с площ 11,397 дка
В. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ЗАВЕТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ
ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ
Помещение с площ 39,9 кв.м. в двуетажна масивна сграда „Пристройка Читалище“,
1.
гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19А
Едноетажна масивна сграда със застроена площ 130 кв.м., ведно с прилежащия терен
2.
с площ 950/2600 кв.м., гр. Завет, ул. „Васил Левски“ № 7
Право на прокарване на линейни обекти от техническата инфраструктура през имоти
3.
общинска собственост
Г. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ЗАВЕТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ВНЕСЕ
КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА
Няма
Д. ДАРЕНИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Няма
Е. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ
1. Недвижим имот с площ 645 кв.м., адрес гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 2
2. Поземлен имот с идентификатор 30065.29.15, с площ 5,001 дка
3. Поземлен имот с идентификатор 30065.29.8, с площ 3,149 дка
ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
През 2021 година Община Завет няма намерение да
предлага имоти – общинска
собственост за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица.
При постъпване до кмета на общината на предложения за замяна на имот – общинска
собственост със собствен имот или вещни права от граждани или юридически лица, за
същите ще се процедира по реда на чл. 40 от Закона за общинската собственост.
V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ
№ по ред
1.
2.
3.

Описание на имотите
„Ремонт на улична мрежа в населените
места на община Завет”
„Изграждане на комбинирана спортна
площадка в с. Веселец, община Завет“
„Основен ремонт и енергоефективна
рехабилитация на сградата на Общинска
администрация Завет“

Способ на придобиване
СМР
СМР
СМР

VІ. ДРУГИ ДАННИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ОПРЕДЕЛЯ
ОБЕКТИТЕ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОБЩИНА ЗАВЕТ:
1. СМР за обект: „Ремонт на улична мрежа в населените места на община Завет ”;
2. СМР за обект: „Изграждане на комбинирана спортна площадка в с. Веселец,
община Завет“;
3. СМР за обект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата
на Общинска администрация Завет“.
VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в Община Завет за 2021 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост, в изпълнение на стратегията за управление на
общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да се
актуализира през годината.
2. На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, настоящият
проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост при община Завет за 2021 г., е публикуван на интернет страницата на
община Завет, Секция Общински съвет „Проекти на нормативни документи” на
10.12.2020 г., към настоящия момент предложения по нея не са направени.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от
Закона за месното самоуправление и месната администрация във връзка с чл.8,
ал.1 и ал.9 от Закона за общинската собственост и чл. 7 от Наредба № 2 на ОбС –
гр. Завет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост при Община Завет за 2021 година.
2. След влизане в сила на настоящото решение, то да бъде публикувано в сайта
на община Завет.
3. 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 може да се оспори в 14 – дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет
гр. Завет.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 15 от 28.01.2021 година

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Предоставяне безвъзмездно право на управление върху недвижим имот
частна общинска собственост.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр.Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържал се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване, прие следното
РЕШЕНИЕ № 152
Община Завет е собственик на имот – частна общинска собственост,
представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ 130 кв. м, ведно с
950/2600 кв.м. прилежащ терен, находящ се в кв. 47, част от пл. № 932, по действащ
ПУП на град Завет, с адрес гр. Завет, ул. “Васил Левски“ № 5, съгласно АЧОС №
537/16.04.2002 год.
Посоченият имот е предоставено за управление ОД МВР гр. Разград, за
изпълнение на възложените със закона на МВР задачи, като в имота се помещава
Полицейски участък - гр. Завет. Срокът, определен за предоставяне изтича. В тази
връзка е получено писмо с вх. № УД-02-18-706/03.12.2020 год. от Директора на
Областна дирекция на МВР - Разград, с което ни уведомяват, че към настоящия момент
не е отпаднала необходимостта за ползване на имота и че имат нужда същият имот да
се ползва от тях за изпълнение на задачите им, като им се предостави безвъзмездно за
управление.
Съгласно чл.12, ал.3 и ал.4 от ЗОС, имотите и вещите - общинска собственост,
които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и
звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за
управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни
териториални структури. Редът за предоставяне за безвъзмездно управление на имоти и
вещи - общинска собственост, се определя от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал.
2 от ЗОС Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Общински съвет – Завет.
В изпълнение на разпоредбите на посочената наредба, писмото на директора на
ОД МВР гр. Разград е разгледано от Комисията по чл. 2, ал. 1 и ал. 5 от Наредба № 2 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общинския съвет гр. Завет и съгласно изготвения от комисията протокол, имотът може
да се предостави за управление на ОД МВР гр. Разград за срок от 10 години.
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8, чл.22, ал.1 от ЗМСМА,
чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.11, ал.2 и ал. 3,
чл. 15, чл. 17, чл. 18 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, Общинският съвет гр. Завет

РЕШИ:
1. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно за управление на Областна
дирекция на МВР – Разград за нуждите на Полицейски участък - гр. Завет имот частна
общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ
130 кв. м, ведно с 950/2600 кв.м. прилежащ терен, находящ се в кв. 47, част от пл. №
932, по действащ ПУП на град Завет, с адрес гр. Завет, ул. “Васил Левски“ № 5,
съгласно АЧОС № 537/16.04.2002 год.
2. Имотът по т. 1 да се предостави за срок от 10 години.
3. Възлага на Кмета на Община Завет да организира изпълнението на
настоящото решение.
4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и
Областния управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез
Общински съвет – гр. Завет.
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 15 от 28.01.2021 година

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Отдаване под наем на терен – публична общинска собственост с площ от
1 кв.м. за поставяне на вендинг кафемашина пред недвижим имот с адрес с.
Брестовене, ул. „Никола Вапцаров“ № 5Б, чрез публичен търг с явно наддаване за
срок от 3 години.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр.Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържал се”– 1 (един), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно гласуване,
прие следното
РЕШЕНИЕ № 153
В общинска администрация гр. Завет е постъпило Заявление с Вх. № 94А-2281/14.09.2020 г. от Атче Мутиш жител на с. Брестовене, с които е изразено желанието и
искането за поставяне на вендинг кафемашина пред недвижим имот собственост на
Заявителя, с адрес с. Брестовене, ул. „Никола Вапцаров“ № 5Б.
Заявлението е разгледано от Комисията по чл. 2, ал. 1 и ал. 5 от Наредба № 2 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Общинския съвет, гр. Завет, и съгласно изготвения от комисията протокол, терена може
да се отдаде под наем за срок от 3 години.
Съгласно чл.56, ал.1 от ЗУТ върху поземлени имоти могат да се поставят
преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други
обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси, зарядни колонки за електрически
превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на
масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци,
чешми, фонтани, часовници и други).
Разположението на обекта се определя чрез схема, одобрена от главния
архитект за Община Завет.
Терена за който има интерес за наемане е част от тротоарна площ, който е
публична общинска собственост по закон и се намира пред недвижим имот с УПИ IV –
615, от кв. 21 по действащ ПУП на с. Брестовене, с адрес ул. „Никола Вапцаров“ № 5Б.
Отдаването под наем на свободни имоти или части от тях - публична общинска
собственост се извършва по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост
(ЗОС), съгласно който свободни имоти или части от тях - публична общинска
собственост могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда
на ал. 2 след решение на общинския съвет.
Имотите могат да се отдават след провеждане на публичен търг или публично
оповестен конкурс, като началната месечна наемна цена се определя съгласно
Приложение № 1 към чл.25, ал.2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество. Предвид т. 23 от Приложение № 1 към Наредба

№ 2 на Общинския съвет гр. Завет, началната наемна цена за месец на искания
терен е в размер на 4,91 лв.
Терена е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост в Община Завет за 2021 г., в Буква А. „Имоти, които община
Завет има намерение да предостави под наем”.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и
ал. 4, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл.32, ал.1 и ал.3 от Наредба № 2 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, чл.56, ал.1 и ал.2 от ЗУТ,
Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен
/тротоарна площ/ с площ 1 кв. м. за поставяне на вендинг кафемашина, находящ се
пред недвижим имот с УПИ IV – 615, от кв. 21 по действащ ПУП на с. Брестовене, с
адрес ул. „Никола Вапцаров“ № 5Б - публична общинска собственост по закон.
2. Възлага на кмета на общината да организира процедурата за провеждане на
публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години за терена
описан в т.1 на настоящото решение.
3. Определя начална тръжна цена за терена с площ 1 кв. м. – 4,91 лв. наем на
месец.
4. Определя стъпка за наддаване за терена – 5 % от началната тръжна цена.
5. Определя депозит за участие в публичния търг за терена 50 % от началната
тръжна цена.
6. Не се допускат до участие в публичния търг лица, които по отношение на
община Завет са неизправни длъжници - имат неизплатени наеми и неиздължени
данъци и такси.
7. 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, чрез Общински съвет гр.
Завет.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 15 от 28.01.2021 година

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА
Отдаване под наем на поземлен имот – частна общинска собственост, с
идентификатор 30065.67.5, с площ 14,502 дка в землището на гр. Завет, чрез
публичен търг с явно наддаване за срок от 5 стопански години.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр.Завет с 13 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 1
(един), „Въздържал се”– 3 (трима), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно
гласуване, прие следното
РЕШЕНИЕ № 154
В общинска администрация гр. Завет е постъпило Заявление с Вх. № 94Д-2231/18.09.2020 г. от Джунейт Шериф жител на гр. Завет, с които е изразено желанието и
искането за наемане на поземлен имот с идентификатор 30065.67.5, с площ 14,502 дка,
с НТП: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение в землището
на гр. Завет – частна общинска собственост.
След направена справка е установено, че имотът е свободен и може да се отдаде
под наем.
Отдаването под наем на свободни имоти или части от тях - частна общинска
собственост се извършва по реда на чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост
(ЗОС), съгласно който свободни имоти или части от тях - частна общинска собственост
могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал.2 и ал.3
след решение на общинския съвет.
Имотите могат да се отдават след провеждане на публичен търг или публично
оповестен конкурс, от страна на Община Завет е възложена изготвяне на пазарна
оценка на независим оценител за имота, предвид изготвения доклад е определен
началната годишна наемна цена в размер на 87,01 лв.
Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост в Община Завет за 2021 г., в Буква А. „Имоти, които
община Завет има намерение да предостави под наем”.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и
ал. 4, чл. 14, ал. 1, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.27, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет
гр. Завет
РЕШИ:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от
5 стопански години на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор
30065.67.5, с площ 14,502 дка, с НТП: друг вид поземлен имот без определено

стопанско предназначение, трета категория, местност „Могилите“ в
землището на гр. Завет, за имота има съставен АЧОС №
1071/24.11.2020 г.
2. Възлага на кмета на общината да организира процедурата за провеждане на
публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 стопански години за
имота описан в т.1 на настоящото решение.
3. Определя начална тръжна цена за имота – 87,01 лв. наем за година.
4. Определя стъпка за наддаване за имота – 5 % от началната тръжна цена.
5. Определя депозит за участие в публичния търг за имота 50 % от началната
тръжна цена.
6. Не се допускат до участие в публичния търг лица, които по отношение на
община Завет са неизправни длъжници - имат неизплатени наеми и неиздължени
данъци и такси.
7. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и на
Областния управител на Област Разград в 7 - дневен срок от приемането му.
Настоящето решение може да се оспори в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. Завет.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 15 от 28.01.2021 година

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Приемане на решение за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или
за освобождаване от заплащането им изцяло или частично от наематели или
ползватели на имоти – общинска собственост.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр.Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържал се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно гласуване, прие
следното
РЕШЕНИЕ № 155
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на
извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за
преодоляване на последиците ЗМДВИПОРНСПП (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34, 38,
44, 55, 60, 64, 71, 92 и 98 от 2020 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2020 г. - бр. 101
от 2020 г.; изм., бр. 103 и 105 от 2020 г.) се измени и допълни Закона за мерките и действията
по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март
2020 г., и за преодоляване на последиците, като е приет нов чл. 6в, съгласно който по време на
извънредната епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна министрите,
областните управители и ръководителите на други ведомства, предоставили под наем или за
ползване имоти - държавна собственост, или общинските съвети, предоставили под наем или за
ползване имоти - общинска собственост, може да приемат решения, съответно да издадат
заповеди, за намаляване размера на вноските за наем и за ползване или за освобождаване от
заплащането им изцяло или частично от физически и юридически лица - наематели или
ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си в имота вследствие на
мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.
Съгласно чл. 6в, ал. 2 от ЗМДВИПОРНСПП, обстоятелствата се установяват с финансови
и други документи, удостоверяващи ограничаването или преустановяването на дейността на
физически и юридически лица - наематели или ползватели.
Предвидената нова разпоредба е в сила от 22.12.2020 г. и е във връзка с това, че редица
физически и юридически лица, ограничиха и/или преустановиха дейността си, поради
вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична
обстановка.
За да е видно, кои са тези лица, наематели или ползватели на общински имоти в общ.
Завет е изготвена справка – Приложение № 1.
С цел да им се подпомогне, Законодателят е предвидил възможността Общинските
съвети с решение да освободят изцяло от заплащане на вноските за наем и за ползване, или
съответно да се намали размерът им, в случаите, когато наематели и/или ползватели на имоти общинска собственост са ограничили или преустановили дейността си в имота вследствие на
мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.
С оглед на това предлагам Общинският съвет гр. Завет да приеме решение, с което да
освободи напълно от заплащане на вноските за наем и за ползване, или да намали размера на
вноските на физически и юридически лица - наематели или ползватели на имоти общинска
собственост на Община Завет, които са ограничили или преустановили дейността си вследствие

на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка
до отмяна ѝ.
Считам, че по този начин ще подпомогнем всички въпросни лица да преодолеят кризата,
породена от разпространението на пандемия от COVID-19 и обявената извънредна епидемична
обстановка, като същевременно освобождаването им от заплащане на вноските, изцяло или
намаляването на вноските им, няма да се отрази сериозно на общинския бюджет.
Вноските, изплатени от физически и юридически лица - наематели или ползватели на
имоти общинска собственост на Община Завет, преди влизане в сила на това решение, да бъдат
прихванати, от следващите вноски, дължими след отмяна на извънредната епидемична
обстановка.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 6в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн.,
ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 71, 92 и 98 от 2020 г.; Решение № 15 на
Конституционния съд от 2020 г. - бр. 101 от 2020 г.; изм., бр. 103 и 105 от 2020 г.), Общинският
съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Дава съгласие за освобождаване изцяло от заплащане на вноските за наем и за
ползване, както и лихвите към тях, дължими от физическите и юридическите лица - наематели
или ползватели на имоти-общинска собственост, които са преустановили дейността си
вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на обявената извънредната
епидемична обстановка до отмяна ѝ.
2. Дава съгласие за намаляване размера на вноските за наем и за ползване от 50 до 90
процента вкл., дължими от физическите и юридическите лица - наематели или ползватели на
имоти общинска собственост, които са ограничили дейността си вследствие на мерките и
ограниченията, наложени по време на обявената извънредната епидемична обстановка, до
отмяна и.
3. За дните, преди обявената извънредна епидемична обстановка и за дните, до края на
месеца от отмяната ѝ, лицата по т. 1 и 2 да дължат съответната част от наема, изчислено
пропорционално на дните, за които те дължат от съответния месец.
4. Изплатените вноски от лицата по т. 1 и т.2,, преди влизане в сила на това решение, да
бъдат прихванати от задълженията им по вноските, след отмяна на епидемичната обстановка.
5. Заинтересованите лица по т. 1 следва да подадат заявление в 14 – дневен срок от
обявяване на настоящото решение до кмета на община Завет, в което да посочат искането си по
съответната точка от настоящото решение, като към заявлението да приложат, финансови и
други документи, удостоверяващи ограничаването или преустановяването на дейността на
физически и юридически лица - наематели или ползватели.
6. Размерът на намаление на вноските за всеки конкретен наемател или ползвател се
определя със заповед на кмета на община Завет, въз основа на процентното намаление на
оборота на заинтересованата страна в периода на обявената епидемична обстановка, спрямо
същия период през 2019 г.
7. Възлага на кмета на общината да организира изпълнението на настоящото решение.
8. 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, чрез Общински съвет гр. Завет
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 15 от 28.01.2021 година

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА
Приемане на решение за утвърждаване на числеността и средствата за работна
заплата служителите по дейности в община Завет, както и възнагражденията на
кметовете на територията на община Завет за 2021 г.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр.Завет с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 1 (един),
„Въздържал се”– 2 (двама), отсъстват – 0 (нула) от проведеното гласуване, прие следното
РЕШЕНИЕ № 156
Със свое Решение № 39 по Протокол № 04/31.01.2020 г., Общинския съвет гр. Завет, е
утвърдил численост на персонала и средства за заплати през 2020 г. за делегираните от
държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата
на делегираните бюджети, за местните дейности и делегираните от държавата дейности,
дофинансирани с местни приходи и численост на персонала и средствата за заплати за местни
дейности, съгласно Приложения № 7 и 7А към решението.
Считано от 01.01.2021 г. е необходимо да се утвърди нова численост на персонала и
средства за заплати през 2021 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от
системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, за
местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи
и численост на персонала и средствата за заплати за местни дейности, съгласно Приложения №
1 и 1А, както и да се одобрят възнагражденията на кметовете на територията на Община Завет,
съгласно Приложение № 2 към решението.
Мотивите за определянето на нова численост и средствата за работна заплата на
персонала и кметовете на територията на община Завет са:
1. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021г. (ЗДБРБ за 2021 г. на
община Завет, разчетените средства по функции и дейности, в т.ч. и средствата за работна
заплата за 2021г. са увеличени спрямо предходната 2020 г., което дава възможност
определената численост от 14 щатни бройки за дофинансиране от Община Завет в Приложение
7 към Решение № 39 по Протокол № 04/31.01.2020 г. на Общинския съвет гр. Завет, да се
финансират от държавата, тоест определената обща численост на Дейност 122 „Общинска
администрация“ от 69 щатни бройки да бъде финансирано изцяло от държавата, считано от
01.01.2021 г.
2. Промяна на числеността е необходима с цел да се оптимизира организацията на
общинската администрация за постигане в максимална степен на изпълнение на поставените
задачи и във връзка подготовката и приемането на бюджета на Община Завет за 2021г., както и
изпълнение на разпоредбите на ЗДБРБ за 2021г. и ФО-1/18.01.2021г. – Указания за съставянето
и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от европейския съюз за
2021 г. Промени в числеността ще се извършат в следните дейности:
2.1. Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ като от 6 щатни бройки
да се намалят на 5 щатни бройки, между които да се преразпредели изпълнението на дейноста.
Промяната е във връзка с чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредба № 3 от 27.04.2000 година за здравните
кабинети в детските градини и училищата и с намалелия брой деца в детските градини и
училища на територията на Община Завет, като децата в детска градина без ясли са намалели от
272 през учебната 2019/2020 г. на 268 деца през учебната 2020/2021 г., а учениците от 625 през

2020 г. на 575 ученика през учебната 2020/2021 г.
2.2. Дейност 561 „Социални услуги в домашна среда“. Със ЗДБРБ за 2021 г. за община
Завет са разчетени средства за социална услуга „Асистентска подкрепа“.
Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ е създадена с Решение № 134 по протокол № 14 от
23.12.2020 г. на Общински съвет гр. Завет, която е държавно делегирана дейност, се предоставя
от Община Завет, считано от 01.01.2021 г. Потребители по тази услуга са 26 броя, а лицата
които ще обслужват потребителите са 14 щатни бройки, съгласно Приложение № 1А. Тази
нова социална услуга ще се планира в дейност 561 „Социални услуги в домашна среда“.
2.3. В приложение № 2 към настоящата докладна предлагаме за одобрение размерите на
трудовите възнаграждения на кметовете на територията на община Завет, считано от
01.01.2021 г., определени в рамките на действащата нормативна уредба и до размера на
разчетените средства в ЗДБРБ за 2021 г.
Съгласно чл. 5, ал. 16 от Постановление № 67 на Министерския съвет от 14.04.2010
година за заплатите в бюджетните организации и дейности, конкретните размери на
индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на общини, райони и кметства се
определят от съответния общински съвет при условията на Закона за местното самоуправление
и местната администрация, като размерът на определените заплати не може да надхвърля
основната месечна заплата на министър.
Конкретните размери на индивидуалните работни заплати се определят в рамките на
лимита на средства за заплати, при спазване изискването на чл.5, ал.16 от ПМС № 67 от
14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 2 и 5 от ЗМСМА общинският съвет одобрява общата численост
и структура на Общинската администрация в общината и кметствата и определя размера на
трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и
средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на
общината.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 2 и 5 и ал. 2 от ЗМСМА,
Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Одобрява числеността на персонала и средствата за работна заплата по дейности,
считано от 01.01.2021 г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 1А .
2. Определя трудовите възнагражденията на кметовете на територията на Община
Завет, считано от 01.01.2021г., съгласно Приложение № 2.
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. Завет.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

