
                                           
 

          
 
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

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

Протокол  № 16 от 25.02.2021 година 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 
Бюджет на Община Завет за 2021 година. 

   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 1 (един), 

„Въздържали се”– 0 (нула), отсъства - 1 (един) от проведеното поименно гласуване прие 

следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 157 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 52, чл. 27, ал. 4 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2-4, и чл. 39 от Закона за публичните 

финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за  

2021 г. (ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.), Постановление № 408 на Министерски съвет от 23 

декември 2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 г. и 

Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности 

за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

Община Завет, и във връзка с Решение № 156 от Протокол № 156 от 28.01.2021 г. на Общински 

съвет – Завет, предлагам на Вашето внимание проекта на бюджет за 2021 г. на община Завет. 

 

1. НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ 

 

      Проектобюджета на Община Завет за 2021 г. е разработен и съставен съобразно 

изискванията на действащите нормативни документи, а именно: 

- Закон за публичните финанси (ЗПФ) ; 

- Закон за местното самоуправление и местната администрация (изм. и доп., ДВ бр. 

107 от 18.12.2020г.) (ЗМСМА); 

- Закона за държавния бюджет на Република България за  2021 г. (ДВ,бр. 104 от 

08.12.2020г.) (ЗДБРБ 2021); 

- Решение на Министерски съвет № 790 от 30.10.2020 г. за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г.; 

- Постановление № 408 на Министерски съвет от 23 декември 2020 г. за изпълнение 

на държавния бюджет на Република България за 2021 г. 

- ФО – 01 от 18.01.2021 г. на Министерство на финансите – Указания относно 

съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от 

Европейския съюз за 2021 г.;  

- Изпълнението на бюджета за 2020 г. и резултатите,  постигнати през 2020 г.; 

- Действащите размери на ставките за местните данъци, такси и цени на услуги. 

 



                                           
 

 

Основни акценти в нормативната уредба: 

 

- Закон за държавния бюджет на Република България за 2021 г.: 

 Държавните трансфери за делегираните от държавата дейности ще се 

предоставят на 100 %, същите през 2021г. имат ръст 13,13% спрямо 2020г.; 

 През 2021 г. има ръст размера на изравнителната субсидия с 41 200 лева, 

спрямо миналата година, а това като процентно съотношение е 4,55% ; 

 Трансферът  за зимно поддържане и снегопочистване се увеличава с 9 200 лв. 

, спрямо 2020 г., а това като процентно съотношение е 11,30 %; 

 Увеличава се размера на целевата субсидия за капиталови разходи с  47 100 

лв. спрямо 2020 г. (13,10%) , т.е.  от 359 800 лв. разчетени за 2020 г., през 2021 г. средствата за 

капиталови разходи са 406 900 лв. Остава непроменен, както през 2020 г. срока за предоставяне 

целевата субсидия за капиталови разходи по общинските бюджети – до 5-то число на текущия 

месец, въз основа на заявки от общините, при условия и по ред определени от министъра на 

финансите.  

 Целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50 от ЗДБРБ за 2021г. 

може да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за 

извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на 

сгради, публична общинска собственост. 

  Решение на Министерски съвет № 790 от 30.10.2020 г. за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели 

през 2021г. 

 Във функция “Общи държавни служби“ предвидените средства по 

бюджет 2021г. са увеличени с 23,32 % спрямо 2020г. В рамките на средствата, 

определени в ЗДБРБ за 2021 год., се планират разходите за възнаграждения и 

осигурителни вноски на кметовете на общини, кметовете на райони, кметовете на 

населени места и на служителите в общинската администрация. И през 2021 г. 

разчетените средства са разпределени по отделно за кметове и отделно средства за 

възнаграждения на служителите в администрацията, т.е. за кметовете средствата са в 

размер на 182 400 лв., а за служителите в общинска администрация разчетените 

средства са в размер на 802 100 лв.. 

 Средствата за функцията за 2021г. са общо в размер на 984 500лв. За 2020г.  

разчетените средства бяха 798 300 лв., т.е. с 186 200 лв. са увеличени за 2021г. спрямо 2020г.  

 Средствата по функцията са разпределени, както следва: 

- за кметове 182 400лв. - средствата за увеличени с 11,77% спрямо 2020г. ( +19 200 лв.) 

- служители в общинска администрация 802 100лв. - средствата са увеличени с 26,30 

% спрямо 2020г. ( +167 000 лв.)  

 Във функция “Отбрана и сигурност” предвидените средства по 

бюджет 2021г. са увеличени с 11,06% спрямо 2020г. В рамките на средствата, 

предвидени в ЗДБРБ за 2021 год. се планират разходи за възнаграждения и издръжка 

на местни комисии по борба с противообществени прояви на малотените и 

непълнолетните; обществени възпитатели; разходи за издръжка на детски 

педагогически стаи; възнаграждения на денонощни оперативни дежурни и 

изпълнители по поддръжка и охрана на пунктове за управление. Също така в тази 

функция се планират и отчитат разходи за доброволни формирования по стандартите 

за издръжка (обучение, застраховка срещу злополука и екипировка). 



                                           
 

 

 

 

 Във функция “Образование” предвидените средства по бюджет 2021г. са 

увеличени с 8,306 % спрямо 2020г., като са отразени настъпилите промени в броя на децата и 

учениците. Стандартите са определени, като са взети предвид въведените политики по 

отношение на възнагражденията на заетите в системата на народната просвета. Запазва се  

начина, по който ще се изчисляват средствата за всяко учебно заведение, т.е. разпределението 

на средствата по формула се състои в това, че освен стандарта брой деца са въведени стандарт 

за институция, стандарт за група или паралелка и средства по регионален коефициент. По този 

начин се цели да се осигурят средства за всички учебни заведения без да има „ощетени“ и 

такива с отрицателни показатели. Остава допълнителният стандарт за поддръжка на автобуси, 

предоставени на училища за осигуряване на транспорт на деца и ученици, като за нашата 

община са предвидени средства за 1 автобус - 6 000 лв.  

 Във функция “Здравеопазване” за здравните кабинети в училища и 

детски градини средствата са увеличени с 18,889 % спрямо 2020г. 

 Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“  - нова 

функция за община Завет, която е държавно делегирана. Разчетените средства са за 

социалната услуга „Асистентска подкрепа“ с натурален показател 26 потребители и 

стандарт за делегирана държавна дейност 3 985 лв. Общо разчетените средства са в 

размер на 103 610 лв.; 

 Във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” стандарта 

през 2021 г. е увеличен с 1 044 лева, като субсидираната численост за община Завет е 

23. Общият размер на средствата за функцията са увеличени с около 10 % спрямо 

2020г. 

Основните цели и приоритети, които се поставят с общинският бюджет за 

2021 г. са: 

  Подобряване условията за предоставяне на публични услуги; 

  Подобряване на качеството и разширяване обхвата на социалните услуги; 

   Повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова 

реализация; 

 Финансова стабилност на общината; 

 Осигуряване на финансов ресурс за инвестиционно проектиране; 

 Реализиране инвестиционната програма на Общината; 

 Подобряване на инфраструктурата на територията на общината; 

 Подпомагане на спортните клубове; 

 Развитие на културния живот; 

 Опазване на околната среда. 

Предпоставките и базата за разработване на проекта за бюджет, са следните: 

 Определяне на годишните цели и задачи на база дългосрочните планове на 

Общината, приети от Общински съвет стратегии и прогнози; 

 

 

 



                                           
 

 

 

 Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на Общински 

съвет, свързани с общинските приходи; 

 Заявените потребности на местната общност; 

 Преглед и анализ на общинската социална и техническа инфраструктура; 

 Анализ на общинската собственост; 

 Указания на Министерство на финансите, в т.ч. бюджетни насоки и основни 

допускания. 

 Закон за местното самоуправление и местната администрация (изм. и доп., ДВ 

бр. 107 от 18.12.2020г.) – предвид измененията в някои членове на закона и по-

конкретно в чл.52 - показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси 

за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на 

тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 

11, ал. 10 от Закона за публичните финанси са определени и разработени съобразно 

обективни критерии, като брой население и дължина на улична мрежа, брой заети 

лица в администрацията на кметството, а издръжката се определя на база 

действително извършени разходи за предходната година и изключени еднократни 

такива, актуализирани с годишен процент на инфлация. 

2. ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2021 г . 

Общата рамка на проектобюджета на Община Завет за 2021 г. е 9 522 660 лв. и е 

разпределен по следния начин: 

1. Държавният  трансфер в частта на Обща субсидия за държавни дейности е в 

размер на                5 673 900 лв. и ще се предоставя на общината по тримесечия (чл.53, ал.1, 

ЗДБРБ за 2021г.), както следва: I-во тримесечие – 30 %, II-ро тримесечие – 25 %, III-то 

тримесечие – 20 %,                                   IV-то тримесечие – 25 %. 

2. Приходи от местни дейности   1 194 206 лв. 

3. Приходи на делегираните от държавата дейности 251 878  лв. 

4. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ за общината  в.т.ч. 

трансфер за зимно поддържане и снегопочистване                                                                              

1 038 000 лв. 

5. Целеви субсидии за капиталови разходи    406 900 лв. 

6. Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)     -188 892 лв. 

 

 

 

 

 



                                           
 

 

 

7. Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в 

консолидираната фискална програма (нето)                                                                             - 28 

931 лв. 

8. Преходен остатък от 2020 г.              1 190 

599 лв. 

9.     Предоставена възмездна финансова помощ                                                     -15 000 

лв. 

Обща разбивка на бюджета за 2021 г. 

 

Бюджет 

2021  година 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Годишен 

план 

  

І.1.ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 6 492 833 

І.2. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 6 492 833 

    

ІІ.1. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 3 029 827 

ІІ.2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  3 029 827 

ІІ.2.1. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  2 964 787 

ІІ.2.2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - ДОФИНАНСИРАНЕ 65 040 

ОБЩО ПРИХОДИ  9 522 660 

ОБЩО РАЗХОДИ  9 522 660 

 

3. ПРИХОДНА ЧАСТ 

3.1. Планиране на приходите за делегирани от държавата дейности: 

Източниците за финансиране на делегираните от държавата дейности са : 

- Обща субсидия; 

- Собствени приходи по делегираните бюджети; 

- Преходен остатък от 2020 г.; 

Планираните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности 

не могат да бъдат по - малко от определените в колона 3 на таблицата по чл. 50, от ЗДБРБ за 

2021 г., а именно – 5 673 900лв. 

Ежегодно през годината от централния бюджет с писма на Министерство на 

финансите ще се предоставят допълнителни средства за: 

- Присъдени издръжки по чл. 92 от Семейният кодекс; 

 

 

 



                                           
 

 

 

-Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в 

страната – по категории граждани, а именно: 

- ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали; 

- учащи се; 

- лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за 

социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс; 

- деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години за 

междуселищни превози; 

- Компенсиране безплатния превоз на учениците до 16-годишна възраст; 

- Компенсиране на част от разходите за превоз на учители от местоживеенето 

до местоработата. 

Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата 

дейности е в размер на  6 492 833  лв. Формира се от следните източници: 

 Собствени приходи – училища и детски градини – 259 668 лв.; 

 Обща субсидия – 5 673 900 лв. - Общата субсидия е определена на база 

натурални показатели и единни разходни стандарти по функции и дейности, определени в 

Решение на Министерски съвет № 790 от 30.10.2020 г.. за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г.; 

 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните 

предприятия (-) със знак “минус”   - 7 790 лв.            

 Преходен остатък от 2020 година – 567 055 лв. 

 

3.2. Планиране на приходите за местни дейности: 

Източници за финансиране на местните дейности са: 

- Приходи с общински характер – данъчни и неданъчни; 

- Обща изравнителна субсидия; 

- Субсидия за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища; 

- Целева субсидия за капиталови разходи; 

- Трансфери и възстановени заеми; 

- Преходен остатък от 2020 година; 

 

 При формиране параметрите на приходната част на бюджета за 2021 г. сме се 

съобразили с действащите наредби и решения на ОбС, свързани с определянето на размера на 

местните данъци и такси, достигнатата събираемост по отделни приходоизточници през 

последните три години, несъбраните приходи от предходни години и очертаните тенденции. 

 Постъпленията от наеми, от продажба на нефинансови активи и концесии са 

планирани на база Програмата за управление на общинската собственост, сключените договори 

и изпълнението им през предходната година; 

 Приходите от такса “битови отпадъци” /ТБО/ са планирани на база 

определения от ОбС размер на таксата. Размерът на планираните постъпления от таксата са 

обвързани с разходите за дейност “Чистота”, разходите за отчисленията по Закона за 

управление на отпадъците /ЗУО/ и вноските по погасяването на два безлихвени заема от 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната реда (ПУДООС). 

Отчисленията 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. 

 Собствените приходи са планирани на базата на реална оценка, съобразена с 

новите нормативни изисквания, извършен анализ на събираемостта през предходните години и 

изключени еднократни плащания с инцидентен характер. 

Общият размер на планираните приходи от имуществени данъци и неданъчни 

приходи е 1 194 206 лв. и се формират от следните източници: 

 Имуществени и други данъци – 484 000 лв.  

При разчетите сме отчели събираемостта на задълженията за текущата година и 

събираемостта на задължения от минали години. 

 Неданъчни приходи – 710 206 лв., в т.ч.: 

Приходи и доходи от собственост – 97 000 лв. Те включват приходите от 

продажба на стоки и услуги, приходите от наеми на общинско имущество, приходи от наеми на 

земя, приходи от дивиденти, приходите от олихвяване на текущата наличност през годината по 

бюджетната сметка. 

Общински такси – 477 706 лв. Размерът е определен на база единичните 

стойности на таксите и цените на услугите, регламентирани с Наредба № 9 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Завет, при 

отчитане броя на указваните различни видове услуги и очакваните обеми и постъпления от тях 

през 2021 година. 

Приходите от такса “битови отпадъци” са заложени в съответствие с одобрената от 

общинския съвет план-сметка за дейностите - сметосъбиране, обработка на отпадъците в депо 

за ТБО, отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване през 2021 г., а именно в размер на 333 696 лв. 

Глоби, санкции и наказателни лихви – 21 000 лв. 

Други неданъчни приходи –500 лв. В този приходен параграф се отнасят 

единични приходи, не намиращи място в останалата номенклатура от регламентирани приходи. 

Основно това са приходите от продажба на документация за участие в процедури за 

провеждане на публични търгове, приходите от предадени вторични суровини и др. 

ДДС и Данък върху приходите по ЗКПО - със знак “минус” – 7 000 лв.  

Приходи от продажба на нефинансови активи (общинско имущество) – 120 000 

лв. 

Помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми – 1 000 лв. 

 Обща изравнителна субсидия и трансфери за местни дейности от ЦБ – 

1 038 000 лв. –в т. ч. 90 600 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища. 

 Целева субсидия за капиталови разходи – 406 900 лв. 

 



                                           
 

 

 

 Трансфери между бюджетни сметки - в размер на 188 892  лв със знак “минус” 

(-) са отразени по приходната част на бюджета – представлява таксите, които общината следва 

да преведе на Регионално депо - гр. Разград за обезвреждане на битови отпадъци, съгласно 

Закона за управление на отпадъците. 

 Времени безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в 

консолидираната фискална програма (нето). – 28 931 лв. са заложени в приходната част 

на бюджета със знак „минус“ (-) за вноските по безлихвен заем от ПУДООС. 

 Предоставена възмездна финансова помощ в размер на 15 000 лв. със знак 

„минус“ (-) – Планира се заема, който общината предоставя на МИГ „Завет-Кубрат“. 

 Преходен остатък от 2020 година – 623 544 лв.  

4. РАЗХОДНА ЧАСТ 

При формиране на разходната част са използвани следните подходи: 

 Анализ на текущото изпълнение на бюджета за 2020 г.; 

 Планиране на разходите съобразно годишните цели и приоритети; 

 Планиране на необходимия ресурс за осигуряване на съфинансиране за вече 

сключени договори по оперативни програми; 

 Взети са предвид разделението на дейностите и одобрената бюджетна прогноза 

2022г.-2024г.; 

 При разработката са балансирани възможните собствени ресурси, източници, 

трансфери и преходни остатъци с ангажиментите в разходната част по осигуряване на 

количеството и качеството на услугите, преходните ангажименти и просрочия, нови 

задължения, договорите по европейски и национални програми. 

 

Средства за финансиране на делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по 

- малко от определените в колона 3 на таблицата по чл. 50, от ЗДБРБ за 2021 г. 

              Средствата за делегираните от държавата дейности, определени съгласно показателите 

приети с Решение на Министерски съвет № 790 от 30.10.2020 г. за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. 

Реализираните в края на годината икономии от средства за финансиране на местни 

дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за 

финансиране на дейности, съобразно решение на общиснкия съвет. 

Съгласно чл. 45, ал.1 от Постановление № 408 от 23.12.2020 година за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2021 г. неусвоените към 31.12.2020 г. средства по 

бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи, постъпили през 2018 г., 2019 г. 

и 2020 г. на основание актове на Министерския съвет, се разходват за същата цел през 2021 г., 

като при остатък от приключени обекти средствата се възстановяват в централния бюджет в 

срок до един месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 31 декември 2021 г. 

 

Разходната част е разработена отделно за: 

- делегирани от държавата дейности; 

- местни дейности в т.ч. по кметства, съгласно чл.52 от ЗМСМА; 



                                           
 

 

 

 

- дофинансирани държавни дейности с местни приходи. 

 

Общият обем на разходите за 2021 г. е 9 522 660  лв., в т.ч. за държавни 

дейности –                        6 492 833 лв., 3 029 827 лв. за местни дейности в т.ч. и 65 040 

лв. за дофинансиране на държавните дейности (образование ). 

 

4.1. Планиране на разходите за делегирани от държавата дейности: 

Общият обем на разходите е в размер на 6 492 833 лв. включва обща субсидия 

за делегираните от държавата дейности в размер на 5 673 900 лв., приходи на учебните 

заведения 251 878 лв. и преходен остатък от 2020 г. включващ остатъците от държавните 

дейности в размер на 567 055 лв. В съответствие с изискванията на ЗДБРБ за 2021 г. 

преходните остатъци са възстановени по съответните дейности, от които произтичат. 

4.2. Планиране на разходите за местни дейности: 

Общият обем на разходите за местни дейности е в размер на 3 029 827 лв. 

Трудовите разходи за персонала в местните дейности са планирани на база 

достигнатата средна брутна работна заплата през 2020 г. и плановата численост на персонала за 

2021 г. Взета е предвид и промяната на минималната работна заплата от 610 лв. на 650 лв от 1 

януари 2021 год. 

Текущите разходи в местните дейности са осигурени като са взети предвид 

съпоставимата база от 2020 г., прехвърлените от 2020 г. ангажименти по договори и нови 

отговорности по влезли в сила нормативни актове. 

 

4.3. Планиране на разходите за дофинансиране държавните дейности с местни 

приходи: 

Общият обем на разходите за дофинансиране държавните дейности с 

местни приходи е в размер на 65 040 лв, в.т.ч. за функция образование 65 040 лв. за слети 

и маломерни паралелки. 

4.4. Функционално разпределение на разходите – по функции и дейности: 

Функция І “Общи държавни служби”: 

 Делегирани от държавата дейности 

Група “Изпълнителни и законодателни органи” 

 

Дейност 122 “Общинска адмистрация” 

На база въведените единни стандарти за минимално кадрова осигуряване на 

делегираната държавна дейност “Общинска администрация” са предоставени от държавата 

средства в размер на 984 500 лв. за 2021 г. Разчетените средства за функция „Общи държавни 

служби“ са разделени на средства за кметове и кметски наместници – 182 400 лв. и отделно 

средства за служителите в общинска администрация в размер на 802 100 лв. За дейността 

налице е преходен остатък в размер на 77 844 лв., от които 4 811 лв. са разпределени за  



                                           
 

 

кметовете и останалите 73 033 лв. се разпределят за служителите в 

общинска администрация. Общо средствата за дейността възлизат на 1 062 344 лв., от които: за 

кметове и кметски наместници 187 211 лв. и  за служителите в общинска администрация 875 

133 лв. 

Със ЗДБРБ 2021г. за дейността разчетените средства са увеличени спрямо 2020г., 

както следва: за кметове увеличението е с 11,77 %, а за служителите увеличението е с 26,30 %. 

С Решение № 156 от Протокол 15 от 28.01.2021 г. на Общински съвет – Завет, гр. Завет е 

прието изменение на структурата на общинска администрация, утвърдена е числеността и 

средствата за работна заплата на служителите по дейности в община Завет, както и 

възнагражденията на кметовете на територията на община Завет за 2021г. Приетата обща 

численост за общинска администрация е 69, които са численост държавна отговорност. 

Разчетените средства за делегираната държавна дейност “Общинска администрация” за 2021 г. 

ще покриват числеността държавна отговорност в размер на 1 062 344 лв.  

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. Числеността и средствата за работна заплата общо за община Завет и по кметства са 

разпределени, съгласно Приложение 7– Численост на персонала общо за общинска 

администрация в община Завет  към 01.01.2021г.;  Приложение 7А - Численост и средства за 

работна заплата общо за общинска администрация в община Завет през 2021 г.; Приложение 

7.1.– Численост на персонала общинска администрация в гр. Завет  към 01.01.2021г.;  

Приложение 7А.1. - Численост и средства за работна заплата в гр. Завет през 2021 г.; 

Приложение 7.2.– Численост на персонала в администрация с. Брестовене  към 01.01.2021г.;  

Приложение 7А.2. - Численост и средства за работна заплата в с. Брестовене  през 2021 г.; 

Приложение 7.3.– Численост на персонала в администрация с. Острово  към 01.01.2021г.;  

Приложение 7А.3. - Численост и средства за работна заплата в с. Острово  през 2021 г.; 

Приложение 7.4.– Численост на персонала в администрация с. Веселец  към 01.01.2021г.;  

Приложение 7А.4. - Численост и средства за работна заплата в с. Веселец  през 2021 г.; 

Приложение 7.5.– Численост на персонала в администрация с. Прелез  към 01.01.2021г.;  

Приложение 7А.5. - Численост и средства за работна заплата в с. Прелез  през 2021 г.; 

Приложение 7.6.– Численост на персонала в администрация с. Сушево  към 01.01.2021г.;  

Приложение 7А.6. - Численост и средства за работна заплата в с. Сушево  през 2021 г.; 

Приложение 7.7.– Численост на персонала в администрация с. Иван Шишманово  към 

01.01.2021г.;  Приложение 7А.7. - Численост и средства за работна заплата в с. Иван 

Шишманово  през 2021 г.;  

Съгласно чл. 52 от ЗМСМА Общинският съвет по предложение на кмета на общината 

утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите, 

кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са 

определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за 

публичните финанси. В приложение № 6.2 са показани общо разходите по параграфи за 

дейността, съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. В приложения: № 

6А,  № 6Б,  № 6В,  № 6Г,  № 6Д,  № 6Е,  № 6Ж са представени разходите по кметства. 

 

 Местни дейности 



                                           
 

 

Група “Изпълнителни и законодателни органи” 

Дейност 122 “Общинска адмистрация” 

За общинското финансиране е предвидена сума в размер на 532 449 лв. в т.ч. 150 620 

лв. са преходен остатък от 2020г., за материална издръжка на кметствата по населени места и 

общинската администрация, както и средства за капиталови разходи в размер на 84 229 лв., от 

които:  39 537 лева ( преходен остатък целеви капиталови средства) са предвидени, като 

собствено участие за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Основен ремонт и 

енергоефективна рехабилитация на сградата на общинска администрация Завет – Етап 1“, 

финансиран от ПРСР-ДФЗ  - обща стойност на проекта в 556 362 лв. Общо предвидени 

средства за обекта 595 899 лв.; за закупуване на  програмни продукти за нуждите на общинска 

администрация – 1 500 лв.; Закупуване на компютри и хардуер за общинска администрация гр. 

Завет – 15 000 лв.; Закупуване на климатик за кметство с. Брестовене, община Завет – 1 000 лв.; 

Закупуване на водна помпа с автономно захранване (фотоволтаична система) за нуждите на 

кметство с. Прелез – 2 000 лв.; Закупуване на камери за видеонаблюдение по населени места в 

община Завет – 8 192 лв.; Закупуване на отоплителен котел за нуждите на кметство с. Прелез – 

2 000 лв.; Придобиване на поземлен имот 30065.29.15, област Разград, община Завет, гр. Завет, 

вид територия земеделска, нтп нива, площ 5001 кв. м. ; поземлен имот 30065.29.8, област 

Разград, община Завет, гр. Завет, вид територия земеделска, категория 3, нтп зеленчукова 

градина, площ 3149 кв. м. – 15 000 лв. 

Освен обичайните разходи осигуряващи дейността на общинска администрация са 

предвидени и разходи с целеви характер: 

-     разходи за за представителни цели на Кмета на общината и на кметовете на 

кметства на територията на община Завет общо в размер на 8 220 лв. 

Размерът на средствата за представителни разходи на кмета на общината е 

съобразен с размера определен по чл. 92, ал.1 от ЗДБРБ за 2021 г., който не може да бъде по-

голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по §§ 10-00 

„Издръжка“ за дейност „Общинска администрация“. 

- за членски внос в нетърговски организации – 11 000 лв. са за членски внос на 

общинска администрация; 

- за помощи по решение на Общински съвет - 12 000 лв. 

Съгласно чл. 52 от ЗМСМА Общинският съвет по предложение на кмета на общината 

утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите, 

кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са 

определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за 

публичните финанси. В приложение № 6.10 са показани общо разходите по параграфи за 

дейността, съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. В приложения: № 

6А,  № 6Б,  № 6В,  № 6Г,  № 6Д,  № 6Е,  № 6Ж са представени разходите по кметства. 

 

Дейност 123 “Общински съвети” 

В тази дейност са предвидени разходи в размер на 230 100 лв. в т.ч. 50 588 лв. са 

преходен остатък от 2020г. Средствата са планирани за издръжка и възнагражденията на 

председателя на общинския съвет и общинските съветници - съгласно Приложение № 6.10 са 

показани разходите по параграфи за дейността, съгласно Единната бюджетна класификация 

(ЕБК) за 2021г . 



                                           
 

 

 

 

Освен обичайните разходи осигуряващи дейността на общински съвет са предвидени 

и разходи с целеви характер: 

- разходи за представителни цели на Общинския съвет – 4 110 лв.; 

- за членски внос в нетърговски организации – 3 000 лв. са за членски внос на 

общинския съвет ); 

Размерът на средствата за представителни разходи на  общинските съвети е 

съобразен с размера определен по чл. 92, ал.2 от ЗДБРБ за 2021 г., който, не може да бъде по-

голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по §§ 10-00 

„Издръжка“ за дейност „Общинска администрация“. 

 

Функция ІІ “Отбрана и сигурност”: 

 Делегирани от държавата дейности 

Група “Полиция, вътрешен ред и сигурност” 

В дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност” са планирани средства в 

размер на 49 415 лв., в т.ч. преходен остатък в размер на 15 809лв., от които за: 

- за материално стимулиране на 3  обществени възпитатели, възнаграждения на 

членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните, издръжка на местните комисии за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните, издръжка на центровете за социална превенция и 

консултативни кабинети. – 34 699 лв. 

-  издръжка на детските педагогически стаи общо 8 608 лв.– планирани по стандарти 

за 2021 г. – 6 108 лв. В тази дейност са предвидени средства за капиталови разходи в размер на  

1 200 за закупуване на преносим компютър (лаптоп) за нуждите на детска педагогическа 

стая в размер на 1 200 лв. Средствата са от преходен остатък от 2020 г. 

- издръжка на районни полицейски инспектори – 6 108 лв.  

 В приложение № 6.3 са показани разходите по параграфи за дейността, съгласно 

Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г.         

 Група “Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и 

аварии” 

В дейност 282 “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на 

запаси и мощности” са предвидени средства в размер на 132 302 лв. в т.ч. преходен остатък в 

размер на                  30 842 лв., от които за: 

- Денонощни оперативни дежурни – 5 човека; 

- Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление – 3 човека; 

- Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия. 

Предвиждат се средства за текущ ремонт 10 000 лв. на помещението на ОМП, както и 

закупуване на ново оборудване и обзавеждане. В капиталовият разчет са планирани средства 

за: закупуване на видеоекран за нуждите на ОМП – 2 000 лв.; закупуване на храсторез STIHL 

FS 490 за нуждите на община Завет – 3 500 лв.; закупуване на моторна пръскачка  STIHL SR 

430 за нуждите на община Завет – 1 010 лв. ; закупуване на клонорез STIHL HT 103 за нуждите 

на община Завет – 1 240 лв. 



                                           
 

 

 

В приложение № 6.3 са показани разходите по параграфи за дейността, съгласно 

Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г.    

В дейност 285 “Доброволни формирования за защита при бедствия” са планирани 

средствата за доброволни формирования, в размер на 39 701 лв., в.т.ч. 27 636 лв. са преходен 

остатък от 2020г. Планираните средства са за екипировки на доброволчиците, за застраховка 

срещу злополука и обучение, както и средства за участия в обучения и спасителни 

мероприятия. 

В приложение № 6.3 са показани разходите по параграфи за дейността, съгласно 

Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г.   

 

Функция ІІІ “Образование”: 

 Делегирани от държавата дейности 

През 2021 г. се запазват основните характеристики на модела за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, въведен през 2019 г. 

Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските градини, училищата, 

центровете за специална образователна подкрепа и в ученическите общежития се финансират 

по стандарти за дете или ученик, стандарти за група/паралелка и стандарти за институция.  

Средствата от държавния бюджет, получени при прилагането на стандартите за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование или 

на нормативите за ученическо общежитие и за целодневна организация на учебния ден се 

увеличават с регионален коефициент, в зависимост от регионалната група на общината, в която 

се намират институциите. За целите на определянето на регионалния коефициент общините се 

групират в осем групи, съгласно Приложение № 5 към т.5 от РМС № 790 от 30.10.2020 г. За 

всяка от групите се определя различна стойност на регионалния коефициент, съгласно чл. 3а от 

Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование (НФИСПУО).  

Средствата от прилагането на регионалния коефициент са част от средствата от 

държавния бюджет за делегираните от държавата дейности за образование и се разпределят 

заедно със средствата по стандартите чрез утвърдените от първостепенните разпоредители с 

бюджет формули.  

Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените средства по 

дейности от държавния бюджет въз основа на утвърдени от тях формули, независимо дали 

институциите прилагат система на делегиран бюджет. Първостепенните разпоредители с 

бюджет разпределят чрез формули и средствата за целодневна организация на учебния ден.  

Средствата за ученици в самостоятелна форма на обучение не се предоставят от 

първостепенните разпоредители с бюджет на училищата до приключване на изпитите за 

определяне на годишните оценки по учебните предмети от училищния учебен план. В случаите 

когато броят на явилите се ученици е по-малък от броя на записаните ученици в самостоятелна 

форма по данни от Националната електронна информационна система за предучилищно и 

училищно образование към 1 януари на текущата годината на училищата се предоставят 

средствата само за броя на явилите се на изпитите ученици, а неиздължените средства се 

отнасят в резерва и се разходват по реда на чл. 282, ал. 11 от Закона за предучилищното и 

училищно образование (ЗПУО).  

 



                                           
 

 

 

През 2021 г. има нов норматив – подпомагане заплащането на такси по чл. 283, ал.9 от 

ЗПУО от държавния бюджет. Чрез този норматив от държавния бюджет се предоставят 

средства за подпомагане заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по 

хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от 

общинските детски градини и училища, извън финансираното от държавата. В съответствие с 

разпоредбите на чл.283, ал.10 от ЗПУО, условията и редът за пълно и/или частнично 

подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси се определят с наредбата по чл.9 

от ЗМДТ. Следва да се спазва и разпоредбата на чл. 283, ал.11 от ЗПУО, съгласно която 

първостепенният разпоредител с бюджет е длъжен с не по-малко от 50 на сто от 

предоставените от държавата средства  да осигури пълно подпомагане на заплащането на такси, 

дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно 

образование. С предоставените чрез норматива средства по чл. 283, ал.9 от ЗПУО се 

финансират разходи за дейности по хранене на децата в съответните групи за задължително 

предучилищно образование. Доколкото средствата от норматива за подпомагане заплащането 

на такси чл. 283, ал.9 от ЗПУО се предоставят на общините като обща допълваща субсидия за 

държавни дейности, разходите финансирани с тях следва да се отчитат като разходи за 

делегирани от държавата дейности. 

 Делегирани от държавата дейности 

 

В дейност 311 „Детски градини” се планират и отчитат средствата за обучението и 

възпитанието на децата в предучилищното образование по определените с Решение на 

Министерския съвет № 790 от 30.10.2020 г. стандарти за делегираните от държавата дейности с 

натурални и стойностни показатели през 2021 г. стандарти, и по норматива за подпомагане на 

храненето.  

С определените със стандартите средства от държавния бюджет се финансират изцяло 

разходите за персонал и присъща издръжка с изключение на разходите за медицински персонал 

и за храна за дейностите за задължителното предучилищно образование на до постъпването им 

в І клас, осъществявано в групи в детските градини.  

Разходите за отглеждането, възпитанието, социализацията и обучението на деца в 

яслени групи и на деца от 2 до 4-годишна възраст се финансират частично със средства от 

държавния бюджет и включват разходите за персонал, за социално-битово и културно 

обслужване, за квалификация и за представително облекло на педагогическите специалисти и 

разходите по Закона за здравословни и безопасни условия на труд. 

 Общо за дейността средствата са разчетени в размер на 1 285 984 лв., в.т.ч. преходен 

остатък от 2020г. 74 857 лв . Част от преходния остатък в размер на 7 130 лв. ще се използва с 

инвестиционна цел, т.е. предвиждат се средства за „Ремонт на сградата на ДГ „Слънчо" гр. 

Завет чрез подмяна на отоплителни уреди и захранващи линии, частична подмяна на дограма и 

покривно покритие“ – 3 000 лв.; закупуване на преносим компютър (лаптоп )  за нуждите на ДГ 

"Слънчо" гр. Завет, община Завет – 1 200 лв.; закупуване на преносим компютър (лаптоп )  за 

нуждите на ДГ "Радост" с. Острово, община Завет – 1 200 лв.; закупуване на преносим 

компютър (лаптоп )  за нуждите на ДГ "Пролет" с. Веселец, община Завет – 1 030 лв.; 

закупуване на преносим компютър (лаптоп) за нуждите на ДГ "8-ми март" с. Сушево, община 

Завет – 700 лв.  



                                           
 

 

 

Също така е заделен резерв, който е при Първостепенния разпоредител с бюджет 

(ПРБ), т.е. общината за разлика в брой деца и е в размер на 2 528 лв. и резерв 1%  - 8 166 лв. , 

съгласно чл. 282, ал. 10 от ЗПУО -  за дейностите в образованието, прилагащи системата на 

делегираните бюджети има определен лимит за резерв в размер до 3% от средствата за 

съответната дейност. Неразпределените към 15 ноември на текущата година средства от 

резерва се предоставят на училищата и детските градини по съответната дейност, като се 

разпределят пропорционално на броя на децата и учениците.  

В приложения: № 6.4., 6.8.,25-29  са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г.    

 В дейностите 322 и 326 се планират и отчитат текущите разходи на училищата – 

специални, неспециализирани, специализирани и професионални гимназии, както и на 

центровете за специална образователна подкрепа. Средствата по стандартите, разпределени 

чрез формула, средствата по допълващите стандарти и нормативи за учениците, както и 

средствата за занимания по интереси организирани от училището, се включват в бюджетната 

дейност, в която се отнася училището/ЦСОП, с изключение на нормативите за ресурсно 

подпомагане.  

Директорът на училището може да извършва компенсирани промени по плана на 

приходите и разходите, в т.ч. и по дейности. За промените се уведомява ПРБ.  

 В стандартите по образование не се включват средствата за стипендии на учениците, за 

познавателни книжки и учебници за децата от подготвителните групи и за учениците до VІІ 

клас, за закрила на децата с изявени дарби, за безплатния превоз на децата в задължителна 

предучилищна възраст и учениците, за компенсиране на транспортни разходи на 

педагогическия персонал, за финансиране на здравни кабинети в училища и детски градини, за 

спорт за всички.  

Преходните остатъци от стипендии се разчитат в разходен § 40-00 от ЕБК за 2021 г.  

В дейност 322 “Неспециализирани училища, без професионални гимназии” са 

планирани всички разходи на 5 броя училища - едно средно и четири основни, всички 

прилагащи системата на делегираните бюджети. Средствата за училищата по ЗДБРБ за 2021 г. 

са предвидени да обезпечат обучението на 516 ученици. 

Средствата са разчетени на база стандартите и преходния остатък. Предвидени са и 

собствени приходи общо в размер на 251 878 лв. Общо за дейността средствата са разчетени в 

размер на 2 707 877 лв. в т.ч. преходен остатък от 2020 год. 190 570 лв.  

В случаи на разлики между разчетния брой на децата и учениците, въз основа на които 

са предвидени средствата от държавния бюджет за развитие на детските градини, училищата и 

центровете за подкрепа на личностното развитие със ЗДБРБ за 2021 г. и даните по 

информационната система на Министерството на образованието и науката към 01.01.2021 г. се 

извършват компенсирани промени по съответните бюджети и бюджета на Министерството на 

образованието и науката за размера на средствата, необходими за отстраняване на тези разлики. 

В тази връзка училищата заделят, като резерв разликата в броя на децата в размер на 134 

946 лв. Също така е заделен резерв 1% - 11 529 лв., който е при Първостепенния разпоредител 

с бюджет (ПРБ), т.е. общината, съгласно чл. 282, ал. 10 от ЗПУО -  за дейностите в  



                                           
 

 

 

образованието, прилагащи системата на делегираните бюджети има определен 

лимит за резерв в размер до 3% от средствата за съответната дейност. Неразпределените 

към 15 ноември на текущата година средства от резерва се предоставят на училищата и 

детските градини по съответната дейност, като се разпределят пропорционално на броя на 

децата и учениците.  

В ПРБ остават средствата заделени като резерв за занимания по инетерси в 

размер на 27 713 лв., от които заделени през 2021г. 19 445 лв. и 8 268 лв. са преходен остатък 

за занимания по инетереси.  

В приложения: № 6.4., 6.8.,20-24  са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г.    

 

В средствата от републиканската субсидия са включени и: 

- допълващ стандарт за материална база – по 25 лв. на ученици дневна форма на 

обучение.  

- добавка за деца и ученици за ресурсно подпомагане, интегрирани в училищата и 

детските градини, т. нар. Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование – по 

495 лв. на дете/ученик. 

- добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците 

от І – ІV клас – 94 лв. брой дете/ученик. 

- Средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите 

ученици от І-ви до VIІ-ми клас – норматив за ученик за целодневна организация на учебния ден  

- 927 лв. на дете/ученик. 

 -Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата за 

осигуряване на транспорт на деца и ученици – за нашата община са отпуснати средства за 1 

брой автобус - 6 000 лв. 

В дейност 326 “Професионални училища и паралелки за професионална 

подготовка” са планирани всички разходи на 1 брой Професионална Гимназия по Земеделие, 

прилагаща системата на делегираните бюджети, средствата планирани са общо 396 394 лв. в 

т.ч. преходен остатък от 2020 в размер на 49 972лв. Средствата по ЗДБРБ за 2021 г. са 

предвидени да обезпечат обучението на 59 ученици. Резерв за разликата в броя на децата е в 

размер на 50 486 лв. 

В приложения: № 6.4., 6.8.,19  са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. 

В дейност 389 “Други дейности по образованието”  - се планират и отчитат 

средствата от държавния бюджет за безплатен транспорт на децата в задължителна 

предучилищна възраст и за учениците, и по допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, 

предоставени за персонал (шофьорите на училищните автобуси), разходи за горива, винетки, 

застраховки, ремонт и др. – предвидените средства за 2021 г. са 3 342лв. в т.ч. преходен остатък 

от 2020 г. в размер на 3 342 лв. за издръжка на училищен автобус. 

 



                                           
 

 

 

В приложение № 6.4 са показани разходите по параграфи за дейността, съгласно 

Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. 

 Местни дейности – образование 

 

В дейност 311 “Целодневни детски градини и обединени детски заведения” са 

предвидени средства в размер на 254 945 лв. - разходите в детските градини за издръжка, 

включително храната на децата. В дейността са предвидени средства за капиталови разходи за 

обект: „Ремонт на сградата на ДГ „Слънчо" гр. Завет чрез подмяна на отоплителни уреди и 

захранващи линии, частична подмяна на дограма и покривно покритие“ в размер на 10 145 лв. 

В приложения: № 6.11 и 25-29  са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. 

В дейност 389 “Други дейности по образованието” са предвидени средства в размер 

на 18 260 лв. – за обезпечаване на възнаграждения и осигурителни вноски на 1 щатна бройка – 

шофьор, както и за издръжка на училищен автобус. 

В приложение № 6.11 са показани разходите по параграфи за дейността, съгласно 

Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. 

Функция _ІV “Здравеопазване”: 

 

 Делегирани от държавата дейности 

     Дейност 431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина”  

     Във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила 

през месец август 2016 г., в Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2017 г. е променено 

наименованието на дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина”. 

 В дейността са предвидени средства в размер на 37 617 лв. в т.ч. преходен остатък от 

2020 г . в размер на 7 000 лв. Предвижда се увеличаване на основните месечни възнаграждения 

на медицинските специалисти с 12 %, от 807 лв. на 904 лв. считано от 01.01.2021 г.  

(Приложение 7А – Численост и средства за работна заплата през 2021 г.). 

В приложение № 6.5 са показани разходите по параграфи за дейността, съгласно 

Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. 

 

 В дейност 437 “Здравен кабинет в детски градини и училища” в рамките на 

средствата по единните разходни стандарти са планирани средства за заплати и осигурителни 

вноски на медицинските специалисти, обслужващи здравните кабинети в учебните заведения 

на територията на община Завет на кабинетите. Общо за дейността са предвидени средства в 

размер на 88 111 лв. в т.ч. преходен остатък от 2020 г. в размер на 9 219 лв.  

 Предвижда се увеличаване на основните месечни възнаграждения на медицинските 

специалисти с 12 %, от 807 лв. на 904 лв. считано от 01.01.2021 г.  (Приложение 7А – 

Численост и средства за работна заплата през 2021г. ). 

В приложение № 6.5 са показани разходите по параграфи за дейността, съгласно 

Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. 



                                           
 

 

 

Държавното финансиране е на база единни разходни стандарти за медицинско 

обслужване в здравен кабинет в общини с над 40 деца в общински детски градини – 212 лв., 

яслена група към детска градина - 1 801 лв. и медицинско обслужване в здравен кабинет на 

ученик в училище – 38 лв. С разчетените средства се осигуряват средства за заплати и 

осигурителни плащания на медицинските специалисти. 

Министърът на финансите възоснова на предложения от министъра на 

здравеопазването, извършва компенсирани промени на основните бюджетни взаимоотношения 

на общините с централния бюджет за 2021 г. в резултат на настъпили промени от 

преструктуриране на делегираните от държавата дейности и/или от промяна в натуралните 

показатели по функция здравеопазване. Предвид това в община Завет е налице разлика в брой 

деца, което налага предвиждане на средства, като резерв в размер на 3 130 лв.  

В приложения № 6.5. и 6.8. са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. 

 

В дейност 469 “Други дейности по здравеопазването” са предвидени средства в 

размер на 25 972 лв. в.т.ч. 14 162 лв. преходен остатък от 2020 г., които обезпечават 1 щатна 

бройка (здравен медиатор) разходи за заплати, осигуровки и издъжка. 

В приложение № 6.5. са показани разходите по параграфи за дейността, съгласно 

Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. 

Функция V “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”: 

 

 Държавни дейности 

 

 В дейност 532 “Програми за временна заетост” са заложени средства от 

преходен остатък от 2020 г. в размер на 535 лв. по национална програма. 

 
В приложение № 6.5. са показани разходите по параграфи за дейността, съгласно 

Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. 

 В дейност 561 “ Социални услуги в домашна среда” Със ЗДБРБ за 2021г. са 

разчетени средства на община Завет за нова държавна дейност „Асистентска подкрепа“.  

Разчетените средства за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ с натурален показател 26 

потребители и стандарт за делегирана държавна дейност 3 985 лв. Общо разчетените средства 

за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ са в размер на 103 610 лв. За дейността е налице 

преходен остатък от 2020 г. по проект „Грижа в домашна среда“ в размер на 6 697лв. Общо 

средства за дейността 110 307 лв. 

 В приложение № 6.6. са показани разходите по параграфи за дейността, съгласно 

Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. 

 В дейност 562 “Асистенти за лична помощ“ – са заложени средства от 

преходен остатък 2020 г. в размер на 45 362 лв. 

В приложение № 6.5. са показани разходите по параграфи за дейността, съгласно 

Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. 

 

 



                                           
 

 

 

 

  В дейност 589 “Други служби и дейности по социалното осигуряване, 

подпомагане и заетостта” са заложени средства от преходен остатък 2020 г. в размер на 4 447 

лв. в.т.ч., за неразплатени абонаментни карти, които ще се възстановят в ЦБ през януари 2021 

г. – 1 207 лв. и остатък от преведени средства по целева програма „Обществена трапезария“ – 

3 240 лв. 

В приложение № 6.5. са показани разходите по параграфи за дейността, съгласно 

Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. 

 

 Местни дейности 

 

               В дейност 524 “Домашен социален патронаж” са предвидени средства в размер на 

502 170лв. в т.ч. преходен остатък от 2020 г. 35 000 лв. Със средствата ще обезпечат разходите 

за заплати и осигуровки 10 щатни бройки, в т.ч. за издъжка 137 080 лв. и 240 100 лв. за 

капиталови разходи – обект „Реконструкция на сградата на ДСП гр. Завет“ – 212 100 лв. 

(авторски надзор – 1 700 лв., строителен надзор 2 500 лв. и заложени средства за СМР в размер 

на 207 900 лв.). Предвижда се закупуване на автомобил за нуждите на Домашен социален 

патронаж гр. Завет, община Завет. През годината, при необходимост може да се трансформират 

целеви капиталови средства в текущ ремонт на улици, които ще се предвидят в дейност 606 

“Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа” по разходен §§ 10-30 – текущ ремонт. 

Източникът на средствата ще е обект „Реконструкция на сградата на ДСП гр. Завет“. 

В приложение № 6.12. са показани разходите по параграфи за дейността, съгласно 

Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. 

 

В дейност 525 “Клубове на пенсионера и инвалида” са планирани средства за 

издръжка  в размер на 5 000 лв. 

В приложение № 6.12. са показани разходите по параграфи за дейността, съгласно 

Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. 

 

В дейност 532 “Програми за временна заетост” са планирани средства за издръжка 

по програмите в размер на 500 лв.  

В приложение № 6.12. са показани разходите по параграфи за дейността, съгласно 

Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. 

Функция VІ “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство 

и опазване на околната среда”: 

 

 Местни дейности 

 Предвидените средства в тази функция покриват широк спектър от дейности в 

комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда.  

В дейност 603 „Водоснабдяване и канализация‘‘ се планират средства в размер на 30 

000 лв. за „Изработване на инвестиционен проект за рехабилитация на част от вътрешна 

водопроводна мрежа в с. Острово, община Завет’’. 

 



                                           
 

 

 

 

В приложения: № 6.13. и № 6В са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. 

 

 В дейност 604 “Осветление на улици и площади” са планирани 110 000 лв. в т.ч. 

преходен остатък от 2020 г. 10 674 лв. Това са разходите за улично осветление и неговата 

поддръжка. 

В приложения: № 6.13. и № 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д, 6Е, 6Ж са показани разходите по 

параграфи за дейността, съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. 

 

В дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа” са 

планирани разходи в размер на 160 908 лв. разпределени, както следва:   

- За обект «Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на община 

Завет - с. Иван Шишманово, ул. Беласица ок 8 до ок 61» 110 908 лв.: авторски надзор 1 100 лв. 

(целеви капиталови средства 2021г.), строителен надзор 2 200 лв. от §§ 40-00 – «Приходи от 

продажба на нефинансови активи» , оценка на съответствието на инвестиционни проекти 

(ОСИП) 800 лв. и СМР 106 808 лв. от §§ 40-00 – «Приходи от продажба на нефинансови 

активи».  

Съгласно разпоредбата на чл.52, ал.5, т.1 от ЗМСМА не по-малко от 30 на сто от 

постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за 

финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата 

инфраструктура на територията на съответното населено място. Средствата, съгласно чл. 52, 

ал.5, т.1 от ЗМСМА предвидени за кметство с. Иван Шишманово са в размер на 109 808 лв. или 

това представлява 91,51 % от постъпленията по §§ 40-00 „Продажба на нефинансови активи“ . 

- За обект «Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация 

на улици  в населените места на община Завет» - предвидените средства са 50 000 лв. с 

източник на финансиране целеви капиталови средства 2021г. 

В приложения: № 6.13., № 6Ж и № 8 са показани разходите по параграфи за 

дейността, съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. 

 

В дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие” са предвидени средства в размер на 36 500 лв., които са планирани 

по обекти, както следва: 

 

- За обект «Изработване на инвестиционен проект за благоустрояване на централна 

градска част гр. Завет- 3 етап» - 8 000 лв. с източник на финансиране целеви капиталови 

средства 2021г.; 

- За обект «Закупуване на съоръжения за детска площадка с. Брестовене, община 

Завет» - 13 000 лв. с източник на финансиране целеви капиталови средства 2021г.; 

- За обект «Закупуване на съоръжения за детски и спортни площадки по населените 

места на община Завет» - 15 500 лв. с източник на финансиране целеви капиталови средства 

2021г.; 

В приложения: № 6.13., № 6Б и № 8 са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. 



                                           
 

 

 

В дейност 622 “Озеленяване” са предвидени средства в размер на 130 103 лв. За 

обезпечаване на заплати, осигуровки и издръжка на 9 щатни бройки тази дейност в ОП «Воден-

2009» гр. Завет са 127 703 лв. В капиталовият разчет за 2021г. са предвидени 2 400 лв. за 

закупуване на роторна косачка / с кардан / 165 за нуждите на ОП "Воден-2009" гр. Завет. 

В приложения: № 6.13., № 18 и № 8 са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. 

 

В дейност 623 “Чистота” са планирани средства в размер на 323 119 лв. в т.ч. 

преходен остатък от 2020г. 17 126 лв. В тази дейност се предвиждат средства съгласно приетата 

план-сметка за 2021 г., както и средства за снегопочистване на улици в населени места на 

територията на община Завет в размер на 50 000 лв.  

Общият размер на план-сметката за 2021г. е в размер на 490 942 лв. (съгласно 

Приложение № 4 към ФО-1/18.01.2021 г.) в.т.ч. планувани постъпления от § 27-07 „Такса 

битови отпадъци“ за 2021 г. в размер на 333 696 лв. и включено дофинансиране от собствени 

приходи : 157 246 лв., от които: 28 931 лв., които са предвидени за погасяване на безлихвен 

заем от ПУДООС; 128 315 лв. са за отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО. 

Разпределение на средствата по план-сметката за разходите по дейност 623 „ Чистота“ 

по поделения, както следва: 

 -За дейност 623 „Чистота“ в общинска администрация – 249 083 лв., от които в 

приходната част на бюджета със знак „минус“ (-) се планират отчисленията по чл.60 и 64 от 

ЗУО в размер на 188 892  лв. В приходнта част на бюджета се планират и средства за 

погасяване на дълг по безлихвен заем от ПУДООС със знак „минус“ (-) в размер на 28 931 лв.(  

 

които ще се обезпечат от план-сметката – със средства от дофинансиране от собствени 

приходи), останалите средства 31 260 са за издръжка. 

- За дейност „Чистота“  в ОП «Воден-2009» гр. Завет – 241 859 лв. – за заплати и 

осигуровки на 11 щатни бройки и за издръжка на дейността. ( съгласно Приложение № 18 ) 

В приложения: № 6.13., № 18, са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. В приложения: № 6А,  № 6Б,  № 

6В,  № 6Г,  № 6Д,  № 6Е,  № 6Ж са представени разходите по кметства. 

 

В дейност 629 “Други дейности по опазване на околната среда” Общо 

предвидените средства в дейността са  в размер на 13 000 лв. В тази дейност се предвижда 

назначаване на 10 студенти в редовна форма на обучение за два месеца, като за тази цел са 

заложените средства в размер на 9000 лева в параграф нещатен персонал по ТП и 4 000 лв. за 

издръжка на дейността. (съгласно Приложение № 7А и Приложение № 6.13) 

 

Функция VІІ “Почивно дело, култура и религиозни дейности”: 

 

 Делегирани от държавата дейности 

 

 



                                           
 

 

 

Дейност 738 “Читалища” - държавното финансиране осигурява субсидия за                            

23 щатни бройки, разпределени в 7 читалища, като стандарта на субсидирана численост за 2021 

г. е 11 484 лв. или общата субсидия е в размер на 264 132 лв. Налице е преходен остатък от 

2020 г. в размер на 493 лв. Общо средствата за дейността са в размер на 264 625 лв. 

В приложения: № 6.7 и Приложение № 10 към  ФО-1/18.01.2021 г. са показани 

разходите по параграфи за дейността, съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 

2021г.  

 

 Местни дейности 

 

Дейност 738 “Читалища” – Предвидени са средства за изработване на инвестиционен 

проект за основен ремонт на покрива на НЧ "П.Р.Славейков 1925" с. Веселец, община Завет в 

размер на 4 500 лв. с източник на финансиране целеви капиталоови средства 2021г.  

В приложения: № 6.14, 8 и № 6Г са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г.  

 

 Местни дейности 

 

 За дейност 713 “Спорт за всички” – за дейността са заложени средства за издръжка 

5 000 лв. – съгласно Приложение № 6.14. 

              За дейност 714 “Спортни бази спорт за всички” е предвидена сума в размер на 242 

536 лв., в т.ч. са планирани 25 000 лв. за спортни клубове (2 ФК х 4 500 лв. + 1 ФК х 9 000 лв. + 

1 СНЦ по борба по 7 000 лв.), 78 236 лв. за разходи за издръжка в т.ч. ел.енергия на спортните 

зали и материали, планирани са също и капиталови разходи в размер на 139 300 лв. за обект 

„Изграждане на комбинирана спортна площадка в с. Веселец, община Завет“ по ПМС № 

348/18.12.2019г., в т.ч. 110 000 лв. са за СМР по ПМС № 348/18.12.2019г. и 26 000 лв. са за СМР 

собствено участие – източник на финансиране преходен остатък от 2018г. целеви капиталови 

средства, авторски надзор 1 100 лв. и строителен надзор 2 200 лв. – източник на финансиране 

целеви капиталови средства. 

В приложения: № 6.14, 8 и № 6А, 6Б, 6В, 6Г са показани разходите по параграфи за 

дейността, съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г.  

 

              За дейност 745 “Обредни домове и зали” е предвидена сума в размер на 7 000 лв. за 

закупуване на климатици за сватбена зала с. Брестовене. 

В приложения: № 6.14, 8 и № 6Б, са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г.  

За дейност 759 “Други дейности по културата” са предвидени средства в размер 

на 185 000 лв. в т.ч. преходен остатък от 2020г. 79 354 лв. , които са за обезпечаване на 

разходите за заплати и осигуровки на 5 щатни бройки и тяхната издръжка в размер на 31 300 

лв.,  както и средства за обезпечаване на културния календар на Община Завет в размер на 100 

000 лева в т.ч. се предвиждат средства за селищните празници на кметствата и на града, както и 

средства за други културни мероприятия . 



                                           
 

 

 

В приложения: № 6.14.,  № 16, са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. В приложения: № 6А,  № 6Б,  № 

6В,  № 6Г,  № 6Д,  № 6Е,  № 6Ж са представени разходите по кметства. 

 

За дейност 762 “ Субсидии и други разходи за дейности по религиозно дело” – В 

дейността са предвидени средства в размер на 1 600 лв. за субсидии на местни поделения на 

вероизповедания. 

В приложения: № 6.14 са показани разходите по параграфи за дейността, съгласно 

Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. 

 

Функция VІІІ “Икономически дейности и услуги”:  

 

 Местни дейности 

 

За дейност 832 “Служби и дейности по поддържане и ремонт на пътища” са 

предвидени средства в размер на 157 097 лв. , в т.ч. с целеви характер от републиканския 

бюджет, предвидени за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища за 2021 г. – 

90 600 лв. и 66 497 лв. преходен остатък от 2020 г. за дейността. 

В приложения: № 6.15 са показани разходите по параграфи за дейността, съгласно 

Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. 

 

За дейност 866 “Общински пазари и тържища” са предвидени средства в размер на 

10 000 лв. за издръжка. 

В приложения: № 6.15 са показани разходите по параграфи за дейността, съгласно 

Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. 

 

За дейност 878 “Приюти за безстопанствени животни” са предвидени средства в 

размер на 5 000 лв. за безстопанствени кучета. 

В приложения: № 6.15 са показани разходите по параграфи за дейността, съгласно 

Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. 

Функция ІХ “Резерв” 

 

Планиран е общ резерв в размер на 238 498 лв. в т.ч. за държавни дейности на 

училища и детски градини и във функция «Здравеопазване», за разлика в брой деца по 

информационната система на Министерството на образованието и науката към 01.01.2021г., 

както и заделен 1% по формулата, в резерв са заделении средствата за занимания по инетерси и 

преходен остатък от 2020 г. в резерв средства за занимания и интереси, и самостоятелна форма 

на обучение. Същите остават в община Завет, като първостепенен разпоредител с бюджет. 

Подробно разшифроване на резерва, както следва: 

- Здравеопазване резерв – 3 130 лв.; 

- Образование разлика брой деца – 187 960 лв.; 

- Образование резерв 1 %  (детски градини и училища) – 19 695 лв.; 



                                           
 

 

 

- Занимания по интереси 2021 г. – 19 445 лв.; 

- Занимания по интереси преходен остатък от 2020 г. – 8 268 лв.; 

В приложения: № 6.8 са показани разходите по параграфи за дейността, съгласно 

Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2021г. 

 

Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи 

 

Планирано е дофинасиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи 

в общ размер на 65 040 лв. за дофинансиране на 322 «Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии»  -  57 320 лв. и за дофинансиране на дейност 326 «Професионални 

гимназии и паралелки за професионална подготовка» - 7 720 лв. за маломерни и слети 

паралелки през учебната 2020/2021г. Средствата са от преходен остатък от 2020г. 

 

5. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 

 

Капиталовите разходи на Община Завет за 2021 година са в размер на 2 671 677 лева 

/Приложение № 8 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи на община Завет за 2021 

година./, осигурена по източници на финансиране: 

 

Целева субсидия от републиканския бюджет за 2021 г.    -  406 900 лв. 

Собствени бюджетни средства (преходни остатъци в т.ч. от целеви капиталови 

средства за 2018г. и 2019 г. и 2020 г. и целеви трансфери (ПМС))    -  327 764 лв. 

Други източници – привлечени средства                                           -    1 937 013 лв. 

 

Разпределението на предвидените по бюджета за 2021 г. капиталови разходи по 

дейности и източници на финансиране е видно от разчета за финансиране на капиталовите 

разходи на община Завет за 2021г., съгласно чл. 94, ал.3, т. 6 от ЗПФ  – Приложение № 8. 

 

6. ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ 

 

Съгласно чл. 84, ал. 3 от Закона за публичните финанси проектът на бюджет на 

общината се придружава от разчет на сметките за средства от Европейския съюз (СЕС в т.ч. 

СЕС-КСФ и СЕС-РА). 

В Приложение № 11 в индикативна форма са посочени средствата, които общината 

предвижда да усвои през 2021 г. по различните Оперативни програми общо в размер на                                

1 823 091 лв. - съгласно чл. 94, ал.3, т. 8 от ЗПФ   

 

От изложеното дотук се налагат следните изводи: 

1. Финансово икономическата криза налага ограничаване на всички разходи и следва да 

се направи анализ на ефекта от въведените антикризисни мерки. Необходимо е ограничаване на 

разходите, за които няма приходоизточници. 

 



                                           
 

 

 

2. Доброто управление и разпореждане с общинска собственост са гаранция за 

изпълнението на заложените разходи. 

3. Необходимо е да продължи тенденцията за повишена събираемост на местните 

приходи. 

4. Привличането на средства по оперативните програми на европейските фондове са 

възможност за увеличаване на приходите по бюджета, но кандидатстването с проекти следва да 

става при внимателен анализ на необходимите ресурси. 

Проектът на бюджета на Община Завет за 2021 година има за цел да създаде 

възможности за балансирано развитие на общината и предоставянето на по-ефективни и 

качествени услуги на населението, като се запазва устойчивост в бюджетната политика. 

Финансовата дисциплина при разходването на публичните ресурси, както и ефективното 

усвояване на средства от Европейския съюз, ще гарантира максимален положителен ефект при 

изпълнението на бюджета. 

Проектът на Бюджет на Община Завет за 2021 година е  разгледан на публично 

обсъждане на 15.01.2020 година. ( съгласно Приложение № 30 – Протокол от проведено 

публично обсъждане) 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 52, чл. 27, ал. 4 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2-4, и чл. 39 от 
Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на 

Република България за  2021 г. (ДВ, бр. 104 от 08.12.2020 г.), Постановление № 408 на 
Министерски съвет от 23 декември 2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република 
България за 2021 г. и Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на бюджета на Община Завет, и във връзка с Решение № 156 от Протокол № 156 от 28.01.2021 
г. на Общински съвет – Завет, Общинският съвет – гр. Завет 

 
РЕШИ:  
   

1. Приема бюджета на Община Завет за 2021 година, както следва: 

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 9 522 660 лв., съгласно Приложение № 1 –                              

Общо приходи, в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 492 833 лв., 

в т.ч.: 

1.1.1.1. Собствени приходи  - 251 878 лв. 

1.1.1.2. Oбща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на                      

5 673 900 лв. 

1.1.1.5. Преходен остатък от 2020 година в размер на 567 055 лв, съгласно 

Приложение № 5 – Справка за разпределение на преходния 

остатък от 2020 година, съгласно ФО-1/18.01.2021 г. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 029 827 лв., в т. ч. 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 484 000 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 710 206 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 444 900 лв., в т.ч.: 



                                           
 

 

 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 038 000 лв. 

1.1.2.3.1.1. в това число трансфер за зимно поддържане и 

снегопочиствене в размер на 90 600 лв. 

              1.1.2.3.2   Целева субсидия за капиталови разходи за местни 

дейности в размер на 406 900 лв. 

1.1.2.4. Временни безлихвени заеми (ПУДООС) със знак ‘минус’ – 28 931 

лв. 

1.1.2.5. Трансфери между бюджети отразени със знак ‘минус’ – 188 892 лв. 

1.1.2.6. Преходен остатък от 2020 година в размер на 623 544 лв., съгласно 

Приложение № 5 – Справка за разпределение на преходния 

остатък от 2020 година, съгласно ФО-1/18.01.2021 г. 

           1.1.2.7. Предоставена възмездна финансова помощ в размер на 15 000 лв. със 

знак „минус“ (-) – Планира се заема, който общината предоставя на МИГ „Завет-

Кубрат“. 

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 9 522 660 лв. разпределени по функции, групи, 

дейности и параграфи, съгласно: Приложения № 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 

6.10,6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16 разходи и Приложения : № 6А,  № 6Б,  № 6В,  № 6Г,  № 6Д,  

№ 6Е,  № 6Ж са представени разходите по кметства. 

в т.ч.: 

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 6 254 335 лв. 

1.2.2. Заделен резерв в държавни дейности за функции здравеопазване и 

образование в размер на 238 498 лв. 

1.2.3.   За местни дейности в т.ч. по кметства общо в размер на 2 964 787 лв.  

1.2.4. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 

средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на                  

65 040 лв. (за функция «Образование»)   

 При определяне на разходите по кметства са взети предвид разпоредбите на 

чл.52 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация (изм. и доп., ДВ бр. 

107 от 18.12.2020г.). Показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за 

районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези, които са 

определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за 

публичните финанси са определени и разработени съобразно обективни критерии, като брой 

население и дължина на улична мрежа, брой заети лица в администрацията на кметството, а 

издръжката се определя на база действително извършени разходи за предходната година и 

изключени еднократни такива, актуализирани с годишен процент на инфлация. - Приложения : 

№ 6А,  № 6Б,  № 6В,  № 6Г,  № 6Д,  № 6Е,  № 6Ж са представени разходите по кметства. 

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова 

основа в размер на 0 лв. 

2. Приема Инвестиционната програма на община Завет, съгласно Приложение № 12 и 

Разчета за капиталови разходи на Община Завет, съгласно Приложение № 8.  - съгласно чл. 94, 

ал.3, т. 6 от ЗПФ  . 

 



                                           
 

 

 

 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г. 

в размер на 406 900 лв. - Приложение № 8.  - съгласно чл. 94, ал.3, т. 6 от ЗПФ. 

 3. Утвърждава численост на персонала и разходи 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 числеността на персонала,  разходите 

за заплати за местни 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. Числеността и средствата за работна заплата 

общо за община Завет и по кметства са разпределени, съгласно Приложение 7– Численост на 

персонала общо за общинска администрация в община Завет  към 01.01.2021г.;  Приложение 

7А - Численост и средства за работна заплата общо за общинска администрация в община 

Завет през 2021 г.; Приложение 7.1.– Численост на персонала общинска администрация в гр. 

Завет  към 01.01.2021г.;  Приложение 7А.1. - Численост и средства за работна заплата в гр. 

Завет през 2021 г.; Приложение 7.2.– Численост на персонала в администрация с. Брестовене  

към 01.01.2021г.;  Приложение 7А.2. - Численост и средства за работна заплата в с. 

Брестовене  през 2021 г.; Приложение 7.3.– Численост на персонала в администрация с. 

Острово  към 01.01.2021г.;  Приложение 7А.3. - Численост и средства за работна заплата в с. 

Острово  през 2021 г.; Приложение 7.4.– Численост на персонала в администрация с. Веселец  

към 01.01.2021г.;  Приложение 7А.4. - Численост и средства за работна заплата в с. Веселец  

през 2021 г.; Приложение 7.5.– Численост на персонала в администрация с. Прелез  към 

01.01.2021г.;  Приложение 7А.5. - Численост и средства за работна заплата в с. Прелез  през 

2021 г.; Приложение 7.6.– Численост на персонала в администрация с. Сушево  към 

01.01.2021г.;  Приложение 7А.6. - Численост и средства за работна заплата в с. Сушево  през 

2021 г.; Приложение 7.7.– Численост на персонала в администрация с. Иван Шишманово  към 

01.01.2021г.;  Приложение 7А.7. - Численост и средства за работна заплата в с. Иван 

Шишманово  през 2021 г.;  

 Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят към 

средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година. 

 4.  Приема за сведение справка за размера (ставката) на данъка върху недвижимите 

имоти и данъка при възмездно придобиване на имущество за 2021г., сгласно Приложение 

№ 3 от ФО-1/18.01.2021г. 

 5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии , както следва за: 

5.1. Членски внос – 14 000 лв.; 

5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 12 000 лв.; 

5.3. Субсидии за: 

 5.3.1. Читалища – 264 625 лв., съгласно Приложение № 10 -  Справка за 

разпределение на субсидията по читалища за 2021 година от ФО-1/18.01.2021 г. 

 5.3.2. Спортни клубове – общо в размер на 25 000 лв. съгласно Приложение №14 

Справка за разпределение на субсидията за спортни клубове в Община Завет 2021 г., в т.ч.:  

   5.3.2.1. Футболен клуб “Вихър” гр.Завет – 4 500 лв. 



                                           
 

    

 

   5.3.2.2. Футболен клуб “Челси” с. Брестовене – 9 000 лв. 

   5.3.2.3.  Футболен клуб “Адаспорт” с. Острово – 4 500 лв. 

   5.3.2.4.  СНЦ Спортен клуб по борба “Агросем 2020” с. Острово – 7 000 лв.  

                  5.3.3.   Субсидии за организации с нестопанска цел ( субсидии и други разходи за 

дейности по религиозно дело) – 1 600 лв. за местни поделения на вероизповеданията на 

територията на община Завет. 

        5.4. Разходи за погребения в размер до 180 лв. за починали жители на Общината без близки 

и роднини, бездомни, безпризорни, без доходи. 

        5.5. Разходи за мероприятия през 2021г. по културния календар на община Завет в размер 

на 100 000 лв. - Приложение № 16. 

 6. Всички организации с нестопанска цел и нетърговски организации, получаващи 

субсидии от общинските приходи, представят до десет работни дни на месеца следващ 

изтеклото тримесечие, отчет за изразходването на предоставените средства, придружен със 

заверени копия на разходооправдателните документи. Непредставянето на отчети на всяко 

тримесечие спира предоставянето на субсидията до представянето на отчетите. 

    7. Приема следните лимити за разходи: 

7.1. Средства за социално – битово и културно обслужване на персонала в бюджетните 

дейности и звена в размер до 3 % от средствата за работна заплата на заетите по трудови 

правоотношения. 

7.2. Разходи за представителни цели на Кмета на общината и кметовете на кметства на 

територията на община Завет общо в размер на 8 220 лв. – съгласно Приложение № 6.10, 

Приложения: № 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д, 6Е и 6Ж. 

7.3. Разходи за представителни цели на Общински съвет в размер на  4 110 лв. - 

съгласно Приложение № 6.10. 

 7.4. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата с 

изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет, 

съобразно обективни критерии, като брой население и дължина на улична мрежа, брой заети 

лица в администрацията на кметството, а издръжката се определя на база действително 

извършени разходи за предходната година и изключени еднократни такива, актуализирани с 

годишен процент на инфлация - съгласно Приложения  № 6А – Показатели гр. Завет, 6Б – 

Показатели с. Брестовене, 6В - Показатели с. Острово, 6Г - Показатели с. Веселец, 6Д - 

Показатели с. Прелез, 6Е - Показатели с. Прелез и 6Ж - Показатели с. Иван Шишманово. в т.ч. 

и: 

7.4.1. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на 

територията на кметствата, както следва: 

 7.4.1.1. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на 

територията на гр. Завет в общ размер 8 735 754 лв. – съгласно Приложение № 6А; 

 7.4.1.2. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на 

територията на кметство с. Брестовене в общ размер 135 174 лв. – съгласно Приложение № 6Б; 

 7.4.1.3. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на 

територията на кметство с. Острово в общ размер 146 182 лв. – съгласно Приложение № 6В; 



                                           
 

  

 

 7.4.1.4. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на 

територията на кметство с. Веселец в общ размер 200 476 лв. – съгласно Приложение № 6Г; 

 7.4.1.5. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на 

територията на кметство с. Прелез  в общ размер 68 722 лв. – съгласно Приложение № 6Д; 

 7.4.1.6. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на 

територията на кметство с. Сушево в общ размер 64 529 лв. – съгласно Приложение № 6Е; 

 7.4.1.7. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната власт на 

територията на кметство с. Иван Шишманово в общ размер 171 823 лв. – съгласно Приложение 

№ 6Ж; 

7.4.2. Разходи за изпълнение на дейности от местно значение за кметство с. Иван 

Шишманово, които се финансират с 91,51% ( не по-малко от 30 на сто) от приходите от 

продажба на активи по §§ 40-00 «Продажба на нефинансови активи», съгласно Приложение № 

6Ж. 

 8. Утвърждава следните приоритети при разходването на бюджетните средства: 

8.1. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и 

медикаменти; 

8.2. Разходи за храна, отопление, осветление и издръжка на социални, здравни и 

образователни заведения. 

8.3. Плащания по обслужване на общинските заеми. 

 9. Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от бюджетните звена при 

спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2021 година, утвърдени с 

настоящото решение. 

 10. Утвърждава размера на средствата за пътни разноски, както следва: 

10.1. За педагогическия персонал в рамките до 100 % от стойността на реално 

извършените разходи, но не повече от размера на фактически възстановените средства от 

Централния бюджет. 

10.2. Утвърждава списък с броя на педагогическия персонал в делегираните от 

държавата дейности във функция “Образование”, които имат право на транспортни разноски, 

съгласно Приложение № 13. 

11. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, 

съгласно Приложение № 11. 

12. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 

2022 г. и прогнозни показатели за периода 2023 -2024 г., съгласно Приложение № 15. 

 13. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 17. 

 14. Определя размер на дълга, както следва: 

 14.1. Размер на дълга към края на 2020г.  – 28 931 лв.  

14.2 Определя максималния размер на новия общински дълг, който може да бъде поет 

през 2021 г. в размер до 321 701 лв. ( съгласно чл.32, ал.1 от ЗПФ ). 

15. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2021 година по бюджета на общината, като наличните към края на годината 

задължения за разходи не могат да надвишават 15 % (в размер на 1 190 199 лв.) от 

средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години (ограничението не  



                                           
 

 

 

 

се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения ), 

съгласно разпоредбите на чл.94, ал. 3 т. 1 от Закона за публичните финанси. 

Съотношението на наличните към края на 2020 г. задължения за разходи към средногодишния 

размер на разходите за последните 4 години на община Завет е в размер на 0,97 % или 76 753 

лв.           

16. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2021 година , като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не 

могат да надвишават 50 % ( в размер на 3 967 332 лв. ) от средногодишния размер на 

отчетените разходи за последните четири години (ограничението не се прилага за ангажименти 

за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения), съгласно разпоредбите на чл.94, ал. 

3 т. 2 от Закона за публичните финанси. Съотношението на наличните към края на 2020 г. 

поети ангажименти за разходи към средногодишния размер на разходите за последните 4 

години на община Завет е в размер на 11,39 % или 903 617 лв. 

 17. Одобрява размера на просрочените задължения  през 2021 г. в размер на 0 лева , 

съгласно Приложение № 2 от ФО-1/18.01.2020 г. 

           18. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 

събрани през 2021 г. в размер на 67 256 лв., съгласно Приложение № 9. 

  19.  Приема бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет по 

Приложение № 17, както следва: 

19.1. ОП ‘’Воден-2009” град Завет  - съгласно Приложение № 18; 

19.2. ПГЗ ”Кл.А. Тимирязев”- гр.Завет  - съгласно Приложение № 19; 

19.3. СУ ”Св.св.Кирил и Методий” - гр.Завет  - съгласно Приложение № 20; 

19.4. ОУ ”Хр.Ботев”- с.Брестовене  - съгласно Приложение № 21; 

19.5. ОУ ”Хр.Ботев”- с.Острово - съгласно Приложение № 22; 

            19.6. ОУ ”Хр.Ботев” с. Веселец  - съгласно Приложение № 23; 

            19.7. ОУ ”В.Левски”-   с.Сушево - съгласно Приложение № 24; 

 19.8. ДГ ”Слънчо” -гр.Завет - съгласно Приложение № 25; 

 19.9. ДГ ”Червената Шапчица” с. Брестовене - съгласно Приложение № 26; 

 19.10.  ДГ ”Радост”- с.Острово - съгласно Приложение № 27; 

            19.11. ДГ „Пролет”-с.Веселец - съгласно Приложение № 28; 

            19.12. ДГ „Осми Март”-с.Сушево - съгласно Приложение № 29; 

 19.13. ОП „Социално предприятие озеленяване и благоустройство”- гр.Завет – без 

бюджет. 

 20. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

 



                                           
 

 

 

20.1. 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; 

20.2. В частта на делегираните от държавата дейности на получените целеви трансфери 

от ЦБ, които са за компенсиране на безплатен превоз на учениците до 16 г. възраст и 

компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания – по категории граждани, а 

именно: 

- ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали; 

- учащи се; 

- лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за 

социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс; 

- деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години за 

междуселищни превози. 

20.3. 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. 

 21. Възлага на кмета на общината: 

         21.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните 

разпоредители с бюджети. 

21.2. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

21.3. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси в 

тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 

         21.4. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при 

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за 

финансово управление и контрол. 

 22. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, 

финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, 

включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

 23. Упълномощава кмета на общината: 

 23.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането и реализира изпълнението им със средства по структурни и 

други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други 

източници за реализиране на целите на общината. 

 23.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

         24.  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; 

 

 



                                           
 

 

 

 

25. Упълномощава кмета да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи 

от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя 

общия и размер в частта за местните дейности. 

26. При реализирани в края на годината икономии от средства за финансиране на местни 

дейности, във второстепенните разпоредители с бюджет, същите да остават като преходен 

остатък по бюджета на общината и да се използват за финансиране на дейности, съобразно 

решение на общинския съвет. 

 27 . Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на 

Община Завет  за 2021 г., съгласно Приложение № 30 

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 по АПК пред 
Административен съд – гр. Разград, 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  № 16 от 25.02.2021 година 

 
ПО  ВТОРА  ТОЧКА 
Програма за лятна  студентска бригада  в община Завет - 2021 година                                                                                                                  

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 гласуване прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 158 
 

През 2015 година във връзка с изграждането на  редица  обекти  на територията 
на община  Завет и необходимостта от  тяхната  поддръжка, в т.ч. на  зелените площи 
към тях, се организира т.нар  „Лятна студентска бригада в община  Завет 2015 г.”.  
Назначеени бяха студенти, редовна форма на обучение,  на непълно работно време за 
срок от два месеца, като  нещатен персонал по трудови правоотношения. Така 
организираната бригада срещна  добър отзив  сред  населението  на общината и 
кметовете на кметствата. След проведен анализ и преценка  на постигнатите цели и 
задачи на бригадата, отчитайки  ползите от нея,  през  следващите години се проведе  
отново лятна студентска  бригада. Предлагаме и през настоящата 2021 година да  се 
организира  такава. 
  Предвид изложеното, предлагам на Вашето внимание ”Програма за лятна  
студентска бригада  в община Завет - 2021 година”.                                                                                                                

 Целите  на програмата са: 
1. осигуряване на   младежка  заетост  в  общината; 
2. първа  крачка  към пазара на труда; 
3. придобиване на  трудови навици; 
4. създаване на  умения и знания, които  участниците в програмата да  
приложат  в бъдеще в реална работна среда; 
5. да се  даде възможност на  участниците в програмата,  да заработят  
лични  средства, с които  да  подпомогнат  финансово предстоящата  учебна 
година. 
Финансови и други средства за прилагане изискванията на програмата: 

       Програмата  следва да бъде финансово обезпечена с Бюджета на Община 
Завет за 2021 година.  
           Област на провеждане на лятната бригада и реализиране на програмата: 

    Извършване на дейности  по озеленяване, поддържане на   изградените  зелени 
площи и  площадки,  благоустрояване на  населените  места в състава на общината. 

Какви ще бъдат ползите за участниците в пограмата? 
      По време на лятната  бригада студентите ще придобият опит и ще  получат 

възнаграждение, а  прослуженото  време  ще  се  зачита  за трудов и  осигурителен 
стаж. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общинският съвет гр. Завет 



                                           
 

  

 

РЕШИ: 
 

1. Приема  Програма за лятна  студентска бригада  в община Завет – 2021г.  
2. Необходимите средства, за  финансовото  обезпечаване на програмата,  да  се 

предвидят по  бюджета на Община Завет  за 2021 година 
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. 
 

 
 
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  № 16 от 25.02.2021 година 

 
ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определяне и 

администриране  на местните такси и цени на услуги на територията на 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  № 159 
 

 Предлагам на Вашето внимание  проект на Наредба за изм. и доп. на Наредба № 9 за 

определяне и администриране  на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Завет. 

І. Причини, които налагат изменението и допълнението на Наредба № 9 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Завет. 

Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Завет е приета с Решение №132 по протокол № 18 от 26.01.2009 г. 

(Наредба № 9). Същата е изменена досега няколко пъти. Приета е на основание чл.9 от ЗМДТ, и  

урежда отношенията свързани с определянето и администрирането на местните такси и цените 

на услугите, предоставени на физически и юридически лица, реда и срока на тяхното събиране 

на територията на Община Завет. 

Към самата наредба има приложения, в които са описани услугите, които общината 

предлага, срокът за изпълнението им, както и таксата и/или цената, която гражданите следва да 

заплатят. Посочените в приложенията услуги  са определени в зависимост от действащите към 

момента на приемане на наредбата закони, като вследствие на изменението на последните, е 

необходимо да се изменят и предлаганите от община Завет услуги, както и размера на техните 

таксите и/или цените.  

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното образование, е 

изменен и допълнен ЗПУО.  

Съгласно чл. 283, ал. 9-10, т. 1 от ЗПУО, държавата подпомага заплащането на такси, 

дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно 

образование, осъществявано от държавните и общинските детски градини и училища, извън 

финансираното от държавата. Средствата от държавния бюджет за подпомагане на заплащането 

на дължими от родителите такси се предоставят по бюджета на съответния първостепенен 

разпоредител с бюджет. Условията и редът за пълно и/или частично подпомагане на 

заплащането на дължими от родителите такси за дейностите по хранене на децата в 

задължителното предучилищно образование, извън финансираното от държавата, се определят  



                                           
 

 

 

 

със наредбата по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси - за общинските детски 

градини и училища. 

Размерът на средствата и механизмът за тяхното разпределение по общини са 

регламентирани в Решение № 790 на Министерски съвет от 30 октомври 2020г., с което на 

общините се предоставят средства за всяко дете в задължителна предучилищна възраст, 

записано в целодневна или полудневна форма на организация в детската градина или в 

училището.      

  Съгласно чл. 283, ал. 11 от ЗПУО, първостепенният разпоредител с бюджет е длъжен 

да осигури пълно подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите 

по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, с не по-малко от 50 на сто 

от средствата за подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите 

по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от 

държавните и общинските детски градини и училища, извън финансираното от държавата 

Така приетите промени в  ЗПУО налагат изменение на Наредба № 9.  

Освен тези промени, във връзка с направен анализ на предоставяните от Община Завет 

административни услуги и вписаните в Административния регистър административни услуги, 

се налага прецизиране в наименованията на някои услуги и отмяна на една, както и посочване 

срещу всяка услуга на уникалния идентификатор, въведен в Административния регистър. 

2.  Цели,  които се поставят: 

Да се актуализира и прецизира Наредба № 9 на Общинския съвет гр. Завет за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Завет, свързано с регламентиране на условията и реда за пълно и/или частично 

подпомагане на заплащане на такси, дължими от родителите за дейности по хранене на децата в 

задължително предучилищно образование, извън финансираното от държавата, осъществявано 

в детски градини на територията на община Завет. 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 

 Предложеният проект за  изменение и допълнение  на Наредба № 9 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет, не 

изисква финансови  средства. 

4. Очаквани резултати от приеманите изменения: 

4.1. Съответствие на съдържанието на Наредба № 9 с действащите нормативни актове 

от по-висока степен, в частност Закона за предучилищното и училищното образование; 

4.2.  Ясна регламентация в уредбата на обществените отношения касаещи подпомагане 

на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в 

задължителното предучилищно образование, осъществявано от държавните и общинските 

детски градини и училища, извън финансираното от държавата 

4.3. С предлаганите изменения на наредбата ще се улесни достъпът до предучилищно 

образование и ще се увеличи обхватът от родители с финансови облекчения. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република България:  

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

Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на 

Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско 

законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към 

регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото настоящият проект има за  



                                           
 

 

 

 

предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, 

ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Завет като орган на местно самоуправление, то той е 

съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”. 

На основание чл. 26, ал. 2,  чл.37, ал. 3 и чл.39 от Закона за нормативните актове е 

публикуван проект за изменение и допълнение  на Наредба № 9 на Общинския съвет гр. Завет 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Завет на интернет страницата на Община Завет на 22.01.2021 година.  

Към  настоящия  момент предложения по проекта не са постъпили.   

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9, т.23 и ал. 2  от ЗМСМА, 
във връзка с  чл. 74, ал.4, чл.чл.79-80  от АПК и чл.26, ал.3 от ЗНА, Общинският съвет гр. 
Завет  

 

РЕШИ: 
 

          1.  Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет, приета 
с приета с Решение №132 по протокол № 18 от 26.01.2009 г., както следва: 
 

 
Наредба 

за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет 

(Приета на основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ с 
Решение № 132 от Протокол № 18 от 26.01.2009 г.,изм. и доп. с Решение № 207 по Протокол 

№ 28/10.11.2009г., изм. и доп. с Решение № 226 по Протокол № 32/29.01.2010г., изм.и доп. с 
Решение №241 по Протокол № 34/23.04.2010г.,изм.и доп. с Решение № 272 по Протокол № 

41/07.10.2010г.,изм.и доп. с Решение №298 по Протокол №44/31.01.2011г,изм.и доп. с Решение 
№25 по Протокол №05/20.02.2012г,изм.и доп. с Решение № 84 по Протокол № 

12/29.10.12г.,изм.и доп. с Решение №94 по Протокол №14/27.11.2012 г.,изм.и доп. с Решение 
№124 по Протокол № 17 от 28.03.2013 г.,изм.и доп. с Решение №313  по Протокол № 44 от 
09.04.2015 г, .,изм.и доп. с Решение №77  по Протокол № 07 от 18.04.2016 г.,изм. с  Решение 

№35/19.09.2016 г. на Административен съд Разград, изм. с  Решение №49/19.07.2017 г. на 
Административен съд Разград, , изм. с  Решение №50/21.07.2017 г. на Административен съд 

Разград,  изм.и доп. с Решение №232  по Протокол № 21 от 18.08.2017 г., изм.и доп. с Решение 
№291  по Протокол №26/26.01.2018г. на ОбС – Завет, изм. с Решение № 3/18.01.2019 г. на 
Административен съд – Разград, изм. и доп. с Решение № 413/31.01.2019 г., изм. и доп. с 

Решение №489 от 29.08.2019 г., изм. и доп. с  Решение № 92/ 05.08.2020 г. на Общинския съвет 
гр. Завет) 

§ 1. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения: 

 1.  Алинея 1 се изменя така: 

„(1) За ползване на общинска целодневна детска градина, родителите, настойниците или 
семействата на роднини, близки или приемни семейства – за децата  настанени по реда на чл. 
26 от Закон за закрила на детето, дължат месечна такса. 

 2. Алинея 2 се изменя така:  

 



                                           
 

 

 

„(2) За ползване на целодневна детска градина от  деца в подготвителна група в общинска ДГ, 
придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи 
клас през текущата календарна година, лицата по  ал. 1 заплащат месечна такса за периода от 
01 юни  до 14 септември по реда и размера в ал. 3, при запазване н преференциите, посочени в 
ал. 4 и ал. 5.“ 

 3. Създава нова ал. 3: 

„(3) За ползване на целодневна детска градина от деца в яслена  възраст и от 3 годишна възраст 
до задължителното им обучение, съгласно Закона за предучилищното и училищното 
образование, лицата по ал. 1 заплащат месечна такса в размер на 1 (един) лев за присъствен ден 
на детето.“ 

 4. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.   

§ 2. Приложение № 2 към Раздел III  „Такси за детски ясли, детски градини и други общински 
социални услуги“ се отменя. 

§ 3. Към таблицата на Приложение № 3 към чл.33 – „Такси за технически услуги“, Приложение 
№ 4 към чл. 36 – „Такси за административни услуги“, Приложение № 5 към чл. 46, „Услуги и 
цени на услуги, и права предоставяни от община Завет“, създава нова колона „№ на 
административната услуга“, в която се записва уникалния идентификационен номер на 
административната услуга, посочен  в Административни регистър. 

§ 4. В Приложение № 5 към чл. 46  „Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от община 
Завет“, Раздел I –Административно-технически услуги, общинска собственост, отм. т. 4. 

§ 5. Променя наименованията на административни услуги, както следва: 

 1. В Приложение № 3 към чл.33 – „Такси за технически услуги“, се променя 
наименованието на административна услуга, записана под пореден номер т.8, което става: 
„Заверяване на преписи от документи  и копия от планове и документация към тях.“ 

 2. В Приложение № 5 към чл. 46, „Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от 
община Завет“, Раздел II –Административни услуги „Търговия, туризъм“, се променят 
наименованията на следните административни услуги, записани като т.1, т. 5.1, които 
съответно стават: 
 т.1. Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект или заявяване 
промяна на работно време на обекта. 
             т.5.1. Вписване на  промени в обстоятелствата  за категоризирани места за настаняване 
и издаване на удостоверение. 
 
 3. В Приложение № 5 към чл. 46, „Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от 
община Завет“, Раздел V- Административни услуги „Екология и зелена система“, се  променя 
наименованието на административна услуга, записана под пореден номер т.3, което става: 
„Издаване на предписание  за насочване на битови и строителни отпадъци.“ 

  4. В Приложение № 5 към чл. 46, „Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от 
община Завет“, Раздел Х – „Административно .технически услуги – устройство на територията, 
кадастър, контрол на строителството“, се променят наименованията на следните 
административни услуги, записани като   т.27, т. 33, които съответно стават: 
  т.27. Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за 
рекултивация; 



                                           
 

  
 
 

 т.33. Вписване на сдружения на собствениците в общинския регистър;  
Заключителна разпоредба 

§ 6. Наредбата влиза в сила от 01.03.2021 г.  

       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  № 16 от 25.02.2021 година 

 
 

ПО  ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 
Приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. 

Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС 

 
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

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

РЕШЕНИЕ  № 160 
 

Правилникът за организацията и дейността на Общинския съвет гр. Завет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 година е 
приет с Решение № 15 по Протокол № 03 от 16.12.2019 г., изм. и доп. с Решение  № 118 по 
Протокол № 12 от 22.10.2020 г. 

Правилникът на Общински съвет Завет е основният документ, който урежда 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация. С цел осигуряване на по-ефективна организация на работа на 
общинския съвет и неговите комисии при осъществяване на местното самоуправление, както и 
с цел прецизиране, при необходимост, правилникът може да бъде изменен и допълнен. 

    1. Причини, които налагат изменението и допълнението на Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет Завет, неговите комисии и 
взаимодействието  му  с  общинската администрация (Правилника): 
              

Причините, които налагат изменението на Правилника, са свързани с извършени промени 
в Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). 

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗИДЗМСМА) публикуван в ДВ, бр. 70 от 07.08.2020 г., в сила от 07.08.2020 г. е 
изменен чл. 34, ал. 5, т. 3 и ал. 6, и чл. 37, в който е създадена нова ал. 2 от ЗМСМА. Промените 
засягат условията за несъвместимост и правата и задълженията на Общинския съветник при 
наличието на такава. 

Със ЗИДМСМА, публикуван в бр. 107 от 18.12.2020 г. в сила от 22.12.2020 г., са 
разширени правомощията на Общинските съвети, във връзка с утвърждаване показателите по 
чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите, кметствата и населените места с 
кметски наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни 
разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси. 

Предвид тези промени, е необходимо да се измени и приетият от Общински съвет гр. 
Завет Правилник, с цел да се приведе в съответствие с разпоредбите на ЗМСМА. 

 
2. Цели,  които се поставят: 
 
Да се актуализира и прецизира Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет гр. Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  в 
съответствие с изискванията на  нормативната уредба от по –висока степен, а именно ЗМСМА. 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 



                                           
 

 
 
 

 
Предложеният проект за  изменение и допълнение  на Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет гр. Завет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, не изисква финансови  средства. 

4. Очаквани резултати от приеманите изменения: 
Съответствие на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет гр. 

Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на  сега 
действащата нормативна уредба.  

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
 Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 
Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове е публикуван проект за 
изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 
Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на интернет 
страницата на Община Завет на 13.01.2021 година. Към настоящия момент, предложения по 
него не са постъпили. 

Предлагам на вниманието на Общинския съвет  Правилник за изменение и допълнение 
на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет гр. Завет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 година. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 75, 76, ал. 3, 79 и чл. 80 от 
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните 
актове, чл. 21, ал. 2 и ал. 3, чл. 28а, ал. 6 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация, § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за организация 
на работа на Общинския съвет гр. Завет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общинският  съвет гр. Завет  

 
РЕШИ: 

 
1. Приема Правилник за изменение и допълнение на  Правилника за организация 
на работа на Общинския съвет - Завет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация за мандат 2019 – 2023 г., както следва: 

 
Правилник  

за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа на Общинския съвет 
- Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 

2019 – 2023 г. 
(Приет с Решение № 15 по Протокол № 03 от 16.12.2019 г.,изм. и доп. с Решение  № 118 по 
Протокол № 12 от 22.10.2020 г. на Общински съвет гр. Завет) 

 
§1. В чл. 5, ал. 1,  се правят следните изменения и допълнения: 
1. т. 5 се изменя по следния начин: 
 „т. 5 приема и изменя годишния бюджет на общината, включително и показателите по 

чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси, осъществява контрол, приема и изменя 
отчета за изпълнението му с мнозинство от 9 общински съветници, като начина на гласуване е 
поименно.“ 

2. Създава се нова т. 22, както следва: 
„т. 22 утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за 

кметствата и населените места с кметски наместници, с изключение на тези които са 
определени като второстепенни разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от закона за 
публичните финанси.“ 



                                           
 

 
 
§ 2. В чл. 19, ал. 1 се създава нова т. 7. 

 
 „т. 7  В едномесечен срок от полагането на клетвата лице, което при избирането му за 
общински съветник заема длъжност по чл. 34, ал. 5, т. 1 и 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, подава молба за освобождаването му от заеманата 
длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската 
избирателна комисия. Когато общински съветник има частен интерес, той е длъжен да 
предприеме действие за предотвратяване на конфликт на интереси по глава осма, раздел III от 
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество.“ 

§ 3. В чл. 22 се създава нова ал. 5. 
 „ал. (5) За общинския съветник, включително за председателя на общинския съвет, не е 

налице конфликт на интереси при участие в подготовката, обсъждането и приемането на 
бюджета на общината и на възнаграждението на кметовете, на председателя на общинския 
съвет и на общинските съветници.“ 

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, 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  № 16 от 25.02.2021 година 
 

ПО  ПЕТА  ТОЧКА 
 Изменение и допълнение на решение № 149 по Протокол № 15 от 25.01.2021 г. на 
Общински съвет – гр. Завет. 
 Докл.: арх.Д.Татар–Зам.-кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

„Въздържали се”– 1 (един), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно гласуване прие 
следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 161 
 

Със свое решение № 149 по Протокол № 15 от 25.01.2021 г.,  Общински съвет – гр. Завет 
е дал 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 
посоченото решение. 

В посочените приложения, са включени всички имоти, които към момента на приемане 
на горепосоченото решение са били свободни и които могат да се предоставят за общо и 
индивидуално ползване по реда на чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ. 

След приемането на решението са настъпили изменения по сключени договори за 
отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, като в едните договори са 
изменени размерите на отдадените под наем земеделски земи от ОПФ, а други са прекратени 
частично или изцяло.  

В тази връзка е необходимо да се измени посоченото по-горе решение, като се измени 
Приложение № 1 и Приложение № 3, в които да са добавени и всички други имоти, които могат 
да бъдат предоставени по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ без търг и конкурс, за срок от 5 стопански 
години. 

Предвид гореизложеното 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 и решение № 149 по Протокол № 15 от 
25.01.2021 г. на Общински съвет – гр. Завет,  Общинският съвет гр. Завет   
 

РЕШИ: 
 

 
I. Изменя решение № 149 по Протокол № 15 от 25.01.2021 г. на Общински съвет – гр. 

Завет, както следва:  
1. В т. 1 се правят следните изменения: 
1.1. Приема се ново Приложение № 1, съгласно приложението към настоящото решение. 
1.2. Досегашното Приложение № 1 се отменя. 
1.3. Приема се ново Приложение № 2, съгласно приложението към настоящото решение. 
1.4. Досегашното Приложение № 2 се отменя. 
2. В т. 4 се правят следните изменения: 

2.1.  Приема се ново Приложение № 3, съгласно приложението към настоящото решение 

2.2. Досегашното Приложение № 3 се отменя.  

 



                                           
 

 
 
 

II. Възлага на кмета на община Завет да предприеме всички необходими действия  за 
изпълнение на настоящото решение. 

III. 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 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  № 16 от 25.02.2021 година 

 
 

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

 
   Общинският съвет гр.Завет с  16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

„Въздържал се”– 1 (един), отсъстват – 0 (нула)  от проведеното  гласуване, прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 162 
 

В деловодството на Общинска администрация Завет за периода от средата на месец 
ноември 2020 г. до средата на месец февруари 2021 година са постъпили 48 заявления за 
предоставяне на еднократна парична помощ. Болшинството от случаите се отнасят за 
здравословни проблеми на заявителите или на техни близки. Всички молби са разгледани на 
заседание на Постоянната комисия „Образование, култура, здравеопазване и социални 
дейности, младежки дейности и спорт” при Общинския съвет. Комисията прие следното 
СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна парична помощ на 41 лица, подробно описани в 
настоящето предложение. След приемането на становището на Комисията,  лицето Севдалина 
Маринова Илиева от с. Брестовене, което е одобрено за получаване на еднократна парична 
помощ е починало. 

Това обстоятелство налага, да се приеме решение, в което да се посочат лицата, 
получили одобрение от ПК с общ брой 40 лица, вместо първоначално одобрените общ  

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

 
 РЕШИ: 

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

№ 

по 

ред 

Имена и адрес на лицето Помощта се отпуска 
за: 

Размер 
на ЕПП 

(в лв) 

1. Фикрет Топал, Брестовене Лечение 30 

2 Бехти Топчи, Прелез Лечение 50 

3 Гюлюмсер Али, Острово Лечение 50 

4 Осман Османов, Брестовене Лечение 50 

5 Мехмед Юмеров, Острово Лечение 100 



                                           
 

6 Назиле Ахмед, Завет Социални нужди 50 

7 Красимир Стоянов, Завет Социални нужди 70 

8 Селиме Осман, Прелез Лечение 80 

9 Амза Исуф, Завет Социални нужди 30 

10 Недрет Исмаил, Завет Социални нужди 30 

11 Бехчет Мюсял, Завет Социални нужди 30 

12 Джахид Гафур, Ив. Шишманово Социални нужди 80 

13 Мелиха Хасан, Завет Лечение 30 

14 Димитър Димитров, Завет Лечение 50 

15 Хаджер Хасан, Завет Лечение 30 

16 Мелиха Юмер, Прелез Лечение 100 

17 Атче Амид, Прелез Социални нужди 50 

18 Румен Иванов, Завет Социални нужди 100 

19 Хюсеин Ибрям, Завет Лечение 70 

20 Стоян Стоянов, Завет Лечение 30 

21 Розалия Кирилова, Завет Лечение 30 

22 Бирсенер Антонова, Завет Лечение 30 

23 Айдън Мустафа, Завет Социални нужди 30 

24 Нурджихан Юмер, Завет Лечение 50 

25 Венета Пеева, Завет Лечение 100 

26 Мария Кондова, Завет Социални нужди 50 

27 Айше Ахмедова, Брестовене Лечение 100 

28 Бедриш Даил, Завет Лечение 50 

29 Гюлшен Халил, Прелез Лечение 50 

30 Сюлбие Халил, Прелез Лечение 50 

31 Серджан Рушуд, Завет Лечение 30 



                                           
 

32 Селиме Асан, Прелез Лечение 30 

33 Фатме Юсеин, Прелез Лечение 30 

34 Мустафа Кърмъзъ, Острово Лечение 50 

35 Салиха Бекир, Завет Лечение 80 

36 Еметула Хюсеин, Завет Лечение 70 

37 Емине Хасан, Прелез Лечение 70 

38 Зехра Мюрселова, Сушево Лечение 80 

39 Пакизе Камбур, Веселец Лечение 70 

40 Хасан Хасан, Острово Лечение 100 

 
Всичко  раздадени средства: 2260.00 лева  

         
         2. Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 122 
“Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение на 
Общинския съвет/. 
         3. Настоящето решение да  се изпрати на Кмета на Община Завет и Областния управител 
на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
         Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването  му  пред 
Административен съд гр. Разград по реда на  АПК, чрез Общински съвет гр. Завет. 
 

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

 


