
                                           
 

          
 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

Протокол  № 21 от 26.07.2021 година 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на 

сметките за средства от Европейския съюз на Община Завет за 2020 г. 

 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

Общинският съвет гр. Завет с 13 (тринадесет) гласа  „За”, „Против”– 0 (нула), 

„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 4 (четирима) от проведеното съгласно чл. 27, 

ал. 5 от ЗМСМА, поименно гласуване  прие следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 199 

 

Във връзка с изискванията на чл. 140, ал.1 и ал. 5 от Закона за публичните 

финанси и чл. 44, ал.1 от Наредба № 10 за условията и реда за съставянето на бюджетна 

прогноза за местните дейности за следващите три години за съставянето, приемането, 

изпълнението и отчитането на бюджета на община Завет, Кмета на общината представя 

на Общинския съвет 

 

Г О Д И Ш Е Н   О Т Ч Е Т 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2020 ГОД. 

 

 След проведено публично обсъждане с  Решение № 39 по Протокол № 

4/31.01.2020г. на Общински съвет - Завет е приет бюджета на общината, както и на 

всички второстепенни разпоредители с бюджет по пълна бюджетна класификация в 

размер на 9 091 728 лева.  

 Приходите и разходите за държавните дейности са в размер на 5 653 071 лева. 

 Приходите и разходите за местни дейности са в размер на 3 438 657 лева, в.т.ч. 

средства за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи в размер на 189 

878 лева. 

 Общинския бюджет се изпълнява от Кмета на общината, като първостепенен 

разпоредител с бюджет и 13 (тринадесет) второстепенни разпоредители с бюджет, от 

които един закрит: 

1. ОП „ВОДЕН-2009“ гр.Завет; 

2. ПГЗ „Кл.Арк.Тимирязев“ гр. Завет; 

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

4. ОУ „Христо Ботев“ с. Брестовене; 

5. ОУ „Христо Ботев“ с. Острово; 

6. ОУ „Христо Ботев“ с. Веселец; 

7. ОУ „Васил Левски“ с.Сушево; 

 



                                           
 

 

 

 

8. ОДЗ „Слънчо“ гр.Завет; 

9. ДГ „Червената шапчица“ с.Брестовене; 

10. ДГ „Радост“ с.Острово; 

11. ДГ „Пролет“ с.Веселец; 

12. ДГ „Осми март“ с.Сушево 

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

 

През годината няма преобразувани, слети или закрити звена или второстепенни 

разпоредители с бюджет. С решение на ОбС – Завет № 94/05.08.2020г. е прието да се 

формира изнесена група към Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, в село Прелез за 

учебната 2020/2021 г. 

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

обща субсидирана численост за 2020 г. 23 щатни бройки и общо разчетени средства, 

съгласно ЗДБРБ за 2020 г. в размер на 240 120 лв., както следва: 

НЧ "Саморазвитие 1902" гр.Завет  - 9 щ.б. с бюджет за годината 95 379 лв.; 

НЧ "Просвета-1919-Брестовене" с.Брестовене – 2,5 щ.б. с бюджет за годината 28 

047  лв.;  

НЧ "Отец Паисий 1927" с.Острово – 3 щ.б. с бюджет за годината 30 514 лв.;  

НЧ "Петко Рачев Славейков 1925" с.Веселец – 1,5 щ.б. с бюджет за годината 15 

727  лв.;  

НЧ "Христо Ботев 1913" с.Прелез - 2 щ.б. с бюджет за годината 20 258 лв.;  

НЧ "Развитие 1927" с.Сушево - 3 щ.б. с бюджет за годината 30 151 лв. Наличен е 

преходен остатък от 2019г. в размер на 493 лв.,общо разчетени средства за 

читалището за 2020г. са 30 644 лв.;   

НЧ "Съзнание 1928" с.Иван Шишманово – 2 щ.б. с бюджет за годината 20 044  

лв. 

 

 Със Заповед № УД-02-09-72 от 11.02.2020г. са определени правата, 

задълженията и отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджет (училища 

и детски градини). 

Със Заповед № УД-02-09-74/11.02.2020 г. са определени правата, задълженията и 

отговорностите на ОП „Воден-2009“ гр. Завет, като второстепенен разпоредител с 

бюджет. 

      Със Заповед № УД-02-09-76 от 11.02.2020г. са определени материално-

отговорни лица в община Завет за 2020 г. 

     С Решение № 351 по Протокол № 31 от 28.06.2018г. на Общински съвет - Завет е 

създадено Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и 

благоустройство“ гр. Завет. Със Заповед № УД-02-09-319/23.08.2018 г. на кмета на 

община Завет е определено за второстепенен разпоредител с бюджет ОП „Социално 

предприятие за озеленяване и благоустройство“ гр. Завет . Със Заповед № УД-02-09-

73/11.02.2020 г. на кмета на община Завет са определени правата, задълженията и 

отговорностите на ОП „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ гр. 

Завет, като второстепенен разпоредител с бюджет на община Завет. 

 Към 31.12.2020 г. уточненият размер на плана на приходите и разходите, в 

резултат на извършени корекции във взаимоотношенията на общината с Централния  



                                           
 

 

 

бюджет, получени трансфери от министерства, областна администрация и решения на 

Общинския съвет е в размер на 9 830 304 лв., от които за държавни дейности 6 487 735 

лв. и за местни дейности 3 342 569 лв. 

Изпълнението на приходите и разходите по бюджета на община Завет към 

31.12.2020г. е в размер на 8 488 134 в т.ч. за държавни дейности 5 916 008 лв. и за 

местни дейности 2 572 126 лв.   

Наличността по сметките в края на периода към 31.12.2020 г. е в размер на 1 190 

599 лв., в т.ч. остатък за държавни дейности в размер на 567 055 лв. и за местни 

дейности 623 544 лв. 

 На основание чл.56, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) през 

периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. са извършени корекции в размера на бюджетните 

взаимоотношения с централния бюджет, с което се увеличава (плана) приходната част 

на бюджета с 738 576 лв. Общата рамка на първоначалния план на бюджета се увеличи 

от 9 091 728 лева на 9 830 304 лева. 

 

 Основната задача на общинското ръководство бе, да не се допусне отстъпление 

от заявените приоритети през годината, а именно: 

1. Гарантиране на финансова стабилност при управление на общинския 

бюджет; 

2. Осигуряване на спечелени проекти по оперативни програми и на 

допълнителни разходи, свързани както с реализацията им, така също и с 

устойчивост на резултатите от приключилите проекти; 

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

детските градини на територията на общината, чрез провеждане на 

енергоефективни и благоустройствени мерки; 

4. Спазване принципите на законосъобразност и целесъобразност. 

 

Основните цели и приоритети, заложени по  бюджета на общината за 

2020 година са изпълнени: 

  Подобряване условията за предоставяне на публични услуги; 

  Подобряване на качеството и разширяване обхвата на социалните услуги; 

   Повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за 

трудова реализация; 

 Финансова стабилност на общината; 

 Осигуряване на финансов ресурс за инвестиционно проектиране; 

 Реализиране инвестиционната програма на Общината; 

 Подобряване на инфраструктурата на територията на общината; 

 Подпомагане на спортните клубове; 

 Развитие на културния живот; 

 Опазване на околната среда. 

 

Взаимоотношения с централния бюджет 

Взаимоотношенията с Републиканския бюджет включват получени трансфери 

(субсидии) от Републиканския бюджет: 



                                           
 

 

 

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

11 - Уточнен план 5 096 532 лв., изпълнение 5 096 532 лв.; 

- Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности § 31-12 – 

разчет 987 600 лв. и изпълнение 987 600 лв.; 

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

за 2020 год. 359 800 лв. Планът на § 31-13  е актуализиран с ФО-9/01.04.2020г. – 

за трансформация на целева субсидия в целеви трансфер за извършване на 

неотложни текущи  ремонти в размер на 47 272 лв. със знак (-). Към 31.12.2020г. 

уточненият план на  § 31-13  е 312 528 лв. Изпълнението  към 31.12.2020 г. е в 

размер на 312 507 лв., в т.ч. 96 061 лв. ( предоставен трансфер на МТСП по 

проект Красива България); 

- Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ §§ 31-18 – 

уточнен план към 31.12.2020г. е 88 674 лв. в т.ч. (ФО-9/01.04.2020г. – за 

трансформация на целева субсидия в целеви трансфер за извършване на 

неотложни текущи  ремонти в размер на 47 272 лв. и средства за присъдена 

издръжка)., изпълнение 88 524  лв.  

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

31.12.2020 г.  41 636 лв., изпълнение 35 422 лв.; 

- Възстановени трансфери в ЦБ (-) по §§ 31-20 – 4 642 лв. 

 Към 31.12.2020 г. с допълнително предоставените средства от Министерство на 

финансите, на основание разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република 

България (ЗДБРБ) за 2020 г., са извършени служебни корекции на бюджетните 

взаимоотношения на общината с Републиканския бюджет, както следва: 

1. С Писмо ДПРС 1/24.02.2020г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 

1-во тримесечие на 2020 г. с 17 236.00 лв.; 

2. С Писмо ДПРС 2/13.04.2020г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 

2-ро тримесечие на 2020 г. с 0.00 лв.; 

3. С Писмо ДПРС 3/27.04.2020г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 

2020 г. с 6 932 лв.; 

4. С Писмо ДПРС 4/09.07.2020г. на МФ не са предвидени средства за трето 

тримесечие на 2020г. от целевите трансфери от ЦБ за 2020 г. с 0.00 лв.; 

5. С Писмо ДПРС-5/15.12.2020г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 

4-то тримесечие на 2020 г. с 17 468 лв.; 

6. Трансфер от ЦИК за заседания и дежурства на ОИК – 2 582.86 лв.; 

7. ФО-9/01.04.2020г. – Трансфери за други целеви разходи по §§ 31-18 в размер на 

47 272 лв. ( трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи за 

2020г. в трансфер за неотложни текущи ремонти - §§ 10-30); 

8. ФО-11/15.04.2020г. – увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 596 

лв. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на 

педагогическия персонал в системата на образованието; 

9. ФО-12/27.04.2020г. - намаляват се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 196 529  

лв. във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на 

делегираните от държавата дейности по данни от Националната електронна 

информационна система на МОН към 01.01.2020г; 



                                           
 

 

 

 

10. ФО-14/28.04.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 702 

лв. за присъдена издръжка за 1-во тримесечие на 2020г.; 

11. ФО-17/28.04.2020г. - намаляват се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 1 223  

лв. във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на 

делегираните от държавата дейности във функция „Здравеопазване“; 

12. ФО-18/04.05.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 39 900 

лв. за закупуване на познавателни книжки, учебници и учебни помагала в 

системата на образованието; 

13. ФО-19/04.05.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 51 367 

лв. за работа с деца от уязвими групи в системата на образованието; 

14. ФО-27/07.07.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 5 510 

лв. оптимизиране на вътрешната структура на персонала в системата на 

образованието; 

15. ФО-28/22.07.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 580 

лв. за присъдена издръжка за 2-ро тримесечие на 2020г.; 

16. ФО-35/05.08.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 2 403 

лв. за физическо възпитание и спорт в системата на образованието; 

17. ФО-36/05.08.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 203 

лв., съгласно ПМС № 176/2020г. са одобрени допълнителни трансфери за  

функция „Здравеопазване“ за увеличаване на основните месечни възнаграждения 

на медицинските лица, считано от 01.08.2020г.; 

18. ФО-44/28.09.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 37 256 

лв., съгласно ПМС №  223/2020г. и ПМС № 253/2020г. са одобрени 

допълнителни трансфери за функция „Образование“ по Национална програма 

„Осигуряване на съвременна образователна среда“ в системата на образованието; 

19. ФО-48/23.10.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 410 

лв. за присъдена издръжка за 3-то тримесечие на 2020г.; 

20. ФО-52/02.11.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 17 842 

лв. за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата в системата 

на образованието; 

21. ФО-53/03.11.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 38 976 

лв. оптимизиране на вътрешната структура на персонала в системата на 

образованието; 

22. ФО-55/24.11.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 122 

лв. за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти 

в системата на образованието; 

23. ФО-59/02.12.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 6 326 

лв. за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на 

квалификация по защитени специалности в системата на образованието; 

24. ФО-60/02.12.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 16 071 

лв. за допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на 

директорите на общинските детски градини и училища в системата на 

образованието; 

25. ФО-61/10.12.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 20 025 

лв. за оптимизиране на вътрешната структура на персонала в системата на 

образованието; 

 



                                           
 

 

 

 

26. ФО-63/15.12.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 2 350 

лв. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие 

на образованието; 

27. ФО-65/16.12.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 410 

лв. за присъдена издръжка за 4-то тримесечие на 2020г.; 

28. ФО-74/22.12.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 23 300 

лв. за възстановяване на разходи, направени от общините за осигуряване на 

противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на 

COVID-19; 

29. ФО-75/22.12.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 5 360 

лв за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие 

на образованието; 

30. ФО-76/23.12.2020г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 22 929 

лв. за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и 

ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата; 

Трансфери:  

1. Трансфер от Агенцията по заетостта за временна заетост към 31.12.2020 г.– в 

размер на 99 029 лв. по § 61-05 (Получени трансфери от МТСП); 

2. Трансфери между бюджети – уточнен план към 31.12.2020 г. в размер на 617 796 

лв. по § 61-01 отчет към 31.12.2020 г. 617 796 лв.; 

3. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС в размер на – -111 391 

лв. по § 62-02 със знак (-) 

Към 31.12.2020 г. по § 61-02 : 

- предоставени са на община Разград в размер на 157 830 лв. (със знак „-‘‘) за 

отчисления по чл. 60 и чл.64 от ЗУО. Уточнен план 126 791  лв. 

- преведени на МТСП средства в размер на 119 986 лв. по проект „Красива 

България“ (със знак „-‘‘).  

Други корекции, актуализации и изменения по бюджета на община Завет през 

2020г. 

1. С Решение на ОбС – Завет № 51/24.02.2020 г. е направена актуализация на 

бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. Корекцията е в 

следствие на това, че Кмета на общината отправи искане до МФ за трансформиране на 

средства в текущ ремонт на улична мрежа в населените места на община Завет, като 

ресурсът е осигурен за сметка на средствата от целевите капиталови разходи за 2020г. 

Трансформирането бе одобрено с ФО-9/01.04.2020г. на МФ, като взаимоотношенията на 

общината с Централният бюджет се коригираха в частта на §§ 31-13 със знак (-) 

(„минус“) – 47 272 лв., а в частта на §§ 31-18 се увеличиха с 47 272 лв.; 

 

 

 

 



                                           
 

 

 

2. С Решение на ОбС – Завет № 68/28.05.2020 г. е направена актуализация на 

бюджета за 2020г.; 

3. С Решение на ОбС – Завет № 74/29.06.2020 г. е приет годишният отчет за 

изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община 

Завет за 2019г.; 

4. С Решение на ОбС – Завет № 75/29.06.2020 г. е прието актуализираното 

разпределение на променения бюджет към 31.03.2020г. под формата на приложения за 

приходната и разходната част на бюджета и актуализираното разпределение на 

разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на община Завет към 

31.03.2020г.; 

5. С Решение на ОбС – Завет № 76/29.06.2020 г. е направена актуализация 

на бюджета, разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Завет за 2020 

г. и актуализиране на план-сметката за необходимите разходи за предоставяне на 

услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в 

депа или други съоражения и чистотата на териториите за обществено ползване на 

община Завет за 2020г. 

6. С Решение № 39 по Протокол № 4 от 31.01.2020г. на Общински съвет – 

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

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

да изменя общия размер в частта за държавни и местни дейности. 

7. С Решение на ОбС – Завет № 82/05.08.2020 г. е прието актуализираното 

разпределение на променения бюджет към 30.06.2020г. под формата на приложения за 

приходната и разходната част на бюджета и актуализираното разпределение на 

разчетите за сметките за средства от Европейския съюз на община Завет към 

30.06.2020г.; 

8. С решение на ОбС – Завет № 94/05.08.2020г. е прието да се формира 

изнесена група към Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, в село Прелез за учебната 

2020/2021 г. 

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

приходната и разходната част на бюджета на план-сметката за необходимите разходи за 

предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на 

битовите отпадъци в депа или други съоражения и чистотата на териториите за 

обществено ползване на община Завет за 2020г.; 

10. С Решение на ОбС – Завет 120/26.11.2020 г. е направена актуализация на 

бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Завет за 2020 г.  

11. Със Заповед № УД-02-09-74/11.02.2020 г. са определени правата, 

задълженията и отговорностите на ОП „Воден-2009“ гр. Завет, като второстепенен 

разпоредител с бюджет. 

12. Със Заповед № УД-02-09-72/11.02.2020 г. на кмета на община Завет са 

определени правата, задълженията и отговорностите на второстепенните разпоредители 

с бюджет на община Завет (детски градини и училища). 

 



                                           
 

 

 

13. Със Заповед № УД-02-09-319/23.08.2018 г. на кмета на община Завет е 

определено за второстепенен разпоредител с бюджет ОП „Социално предприятие за 

озеленяване и благоустройство“ гр. Завет . Със Заповед № УД-02-09-73/11.02.2020 г. на 

кмета на община Завет са определени правата, задълженията и отговорностите на ОП 

„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ гр. Завет, като 

второстепенен разпоредител с бюджет на община Завет.  

14. Със Заповед № УД-02-09-75/11.02.2020 г. на кмета на община Завет е 

утвърдено разпределението на бюджета за 2020 г. по тримесечия. 

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

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

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

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

техническа грешка при планирането на разходите за обект „Въвеждане на 

енергоефективни мерки в масивна сграда публична общинска собственост в УПИ VIII 

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

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

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

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

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

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

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

спазена в размер на 119 986 лв. с различни източници на финансиранеЗаповед № УД-02-

09-94/19.02.2020г. – са направени корекции по бюджета на общината. 

16. Заповед № УД-02-09-147/23.03.2020г. – са направени корекции по 

бюджета на общината. 

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

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

сградата на Домашен социален патронаж гр. Завет“. Корекцията (актуализацията) се 

състои в това, че в обекта са заложени средства за проектиране; енергийно обследване и 

за СМР, общо в размер на 34 819 лв. с източници на финансиране целеви капиталови 

средства от 2020г. и преходен остатък от целеви капиталови средства от 2019г. В 

горецитираната заповед е направено ново разпределение на заложените средства по 

обекта, като се въвеждат още авторски надзор, строителен надзор, ОСИП, в рамките на 

средствата заложени за обекта. Предвидените средства за  проектиране се намаляват от 

12 500 лв. на 8 400 лв., а средствата за енергийното обследване не се предвиждат за 

обекта. 

18. Със Заповед № УД-02-09-231/19.06.2020г. на кмета на общината е 

извършена промяна в някои разходни параграфи в държавни и местни дейности без да 

се изменя рамката на бюджета за 2020г. 

19. Със Заповед № УД-02-09-305/18.09.2020г. на кмета на общината е 

извършена промяна в някои разходни параграфи в държавни и местни дейности без да 

се изменя рамката на бюджета за 2020г. 

 

 



                                           
 

 

 

20. Със Заповед № УД-02-09-412/21.12.2020г. на кмета на общината е извършена 

промяна в някои разходни параграфи в държавни и местни дейности без да се 

изменя рамката на бюджета за 2020г. 

21. Корекции по прихода и разхода по бюджетите на второстепенните 

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

 

 

1.Изпълнение на приходите за делегираните от държавата дейности към 31.12.2020 

г. 

 
 

 



                                           
 

 

 

От таблицата е видно, че приходите за държавни  дейности към  31.12.2020 

година   са изпълнени  91,19 %. 

 

2.Изпълнение на приходната част за местни дейности към 31.12.2020 г. 

 Приходите от местни дейности се формират от имуществени данъци /местни 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности - средствата се 

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

приет от Общински съвет – Завет. 

 



                                           
 

 



                                           
 

 

 

 

От таблицата е видно, че приходите за общинските дейности към  31.12.2020 

година   са изпълнени  76,95 %., като имуществените данъци са изпълнени  на 100,05 %  

което представлява 489 531 лв., неданъчните приходи са изпълнени на 93,06 %, което 

представлява  674 032 лв. 

Общата изравнителна субсидия е изпълнена на 100 %. 

 

 През 2020 г. разходите, финансирани чрез общинските бюджети, се разделят на 

три групи: 

- за държавни дейности; 

- за общински дейности; 

- за дофинансиране на държавни дейности с общински приходи. 

 

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

31.12.2020 г. 

 Текущата  издръжка е разпределена съгласно бюджетната класификация. Не се 

планират разходи, които  се възстановят от ЦБ на база фактически изразходвани 

средства по предназначение, чрез заявка до МФ (напр. присъдена издръжка). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
 

 

 

 

  

Към 31.12.2020 година е постигнато изпълнение на разходите в размер на 91,19 

%  за държавни дейности, т.е. в размер на 5 916 008 лв.    

   От таблицата се вижда, че 90,60 % относителен  дял заемат трудовите разходи, в 

които се включват РЗ, ДОО, здравни осигуровки, като е спазена числеността.  

   Разходите за веществената издръжка, са с процент на изпълнение – 68,57 %.   

   Стипендиите са изпълнени на 80,02 %  в размер на  16 760 лв. 

  

 

 

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



                                           
 

 

 

 

 
 

 

 



                                           
 

 

4.Изпълнение на разходите за местни дейности към 31.12.2020 г. 

 Разходите за общински дейности се финансират с приходи от местни данъци, 

местни такси, други неданъчни приходи, изравнителна субсидия. 

      Общинският съвет определя вида, обхвата и обема на местните дейности и услуги, 

съобразно заявените потребности и годишните цели, в рамките на дългосрочната 

стратегия на тези услуги. 

       За осигуряването на местните дейности общинският съвет приема конкретни 

решения за: численост на персонала и средни брутни работни заплати, разходи за работно 

облекло, СБКО / 3 % към ФРЗ /, за представителни цели на кмета на общината, помощи и 

други целеви средства.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
 
 

 



                                           
 

 
 
 

 
 
 

Изпълнение на разходни параграфи за дофинансиране към 31.12.2020г. 

 

 
 

 Трудовите разходи са приоритетни и са с предимство в поредността на 

разплащанията. Същите възлизат на  535 953 лв.  

      В разходите за веществена издръжка са включени разходи за медикаменти, 

храна, горива, вода, осветление, чистота и други в общинските дейности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

име на 

парагра

ф

параграф

уточнен 

годишен 

план

тримесеч

ен отчет

% 

отношени

е

0100 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения156327 91303 58,41

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения156327 91303 58,41

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала 3505 2426 69,22

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение3505 2426 69,22

0500 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 30046 18470 61,47

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)15643 11291 72,18

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 8987 4953 55,11

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели5416 2226 41,10

Всичко разходи 189878 112199 59,09



                                           
 

 

 

 

 

Код на 

парагра
Име на параграф

Уточнен 

годишен 

Тримесеч

ен отчет

% 

отнош

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения29200 27064 93

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 124264 86896 70

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)13809 13242 96

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 5500 5470 99

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели3191 3191 100

1012 медикаменти 1000 404 40

1013 постелен инвентар и облекло 20000 17741 89

1015 материали 78182 74204 95

1016 вода, горива и енергия 104751 87212 83

1020 разходи за външни услуги 122922 120271 98

1030 текущ ремонт 10000 0 0

1051 командировки в страната 11000 4381 40

1052 краткосрочни командировки в чужбина 1500 0 0

1062 разходи за застраховки 11771 5047 43

1092 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски650 650 100

1098 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи10163 0 0

1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции5800 3335 58

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции694 694 100

4214 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет 12000 7890 66

566397 457692 81

4600 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности13457 10967 81

13457 10967 81

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 45667 6130 13

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 1440 1440 100

5205 придобиване на стопански инвентар 5217 5196 100

5301 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти3603 3602 100

55927 16368 29

635781 485027 76

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения10140 10135 100

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение261 240 92

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)1496 1496 100

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 498 498 100

1011 храна 92926 39240 42

1012 медикаменти 532 532 100

1013 постелен инвентар и облекло 8928 8322 93

1015 материали 68982 60582 88

1016 вода, горива и енергия 39430 39430 100

1020 разходи за външни услуги 13426 13426 100

1051 командировки в страната 1963 1279 65

1062 разходи за застраховки 937 810 86

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции250 0 0

239769 175990 73

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 9345 0 0

9345 0 0

249114 175990 71

Разходи – Всичко:

Капиталови разходи

Капиталови разходи – Всичко:

III. Функция Образование – Всичко:

Субсидии – Всичко:

Капиталови разходи

Капиталови разходи – Всичко:

I. Функция Общи държавни служби – Всичко:

III. Функция Образование

Разходи

I. Функция Общи държавни служби

Разходи

Разходи – Всичко:

Субсидии



                                           
 

 

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения82680 80377 97

0201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 40813 40763 100

0202 за персонала по извънтрудови правоотношения 4000 299 7

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение2480 2011 81

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)15310 15084 99

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 7504 7391 98

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели3050 2686 88

1011 храна 76679 76687 100

1013 постелен инвентар и облекло 2000 1750 88

1015 материали 14752 8317 56

1016 вода, горива и енергия 27243 26420 97

1020 разходи за външни услуги 7700 4559 59

1051 командировки в страната 300 40 13

1062 разходи за застраховки 300 206 69

1098 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи200 100 50

1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции350 194 55

4219 други текущи трансфери за домакинствата 0 160 0

285361 267044 94

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 9020 9020 100

9020 9020 100

294381 276064 94

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения182640 159688 87

0201 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 7140 4699 66

0208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 1610 1587 99

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)23569 19779 84

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 9261 8105 88

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели4249 3870 91

1013 постелен инвентар и облекло 3600 3600 100

1015 материали 40673 39700 98

1016 вода, горива и енергия 117373 107699 92

1020 разходи за външни услуги 86362 68488 79

1030 текущ ремонт 118100 66563 56

1062 разходи за застраховки 2586 2586 100

1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции801 801 100

1981 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции909 909 100

598873 488074 81

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 817289 815154 100

5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 21490 21490 100

838779 836644 100

1437652 1324718 92

Разходи – Всичко:

Капиталови разходи

Капиталови разходи – Всичко:

VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда – Всичко:

Разходи – Всичко:

Капиталови разходи

Капиталови разходи – Всичко:

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи – Всичко:

VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

Разходи

V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи

Разходи



                                           
 

 

 

 

 

 

 

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения39960 33832 85

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение1200 876 73

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)4640 4033 87

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 1920 1669 87

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели1120 972 87

1011 храна 56 56 100

1013 постелен инвентар и облекло 1000 800 80

1015 материали 15232 12176 80

1016 вода, горива и енергия 29927 11949 40

1020 разходи за външни услуги 16161 15961 99

1030 текущ ремонт 1924 1924 100

1051 командировки в страната 300 0 0

1098 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи74730 3690 5

188170 87938 47

4301 за текуща дейност 36950 9000 24

36950 9000 24

5206 изграждане на инфраструктурни обекти 143020 3720 3

143020 3720 3

368140 100658 27

1015 материали 779 779 100

1016 вода, горива и енергия 2515 2054 82

1020 разходи за външни услуги 157925 94637 60

1030 текущ ремонт 6404 0 0

167623 97470 58

167623 97470 58

Всичко: 3152691 2459927 78

VIII. Функция Икономически дейности и услуги

Разходи

Разходи – Всичко:

VIII. Функция Икономически дейности и услуги – Всичко:

Разходи – Всичко:

Субсидии

Субсидии – Всичко:

Капиталови разходи

Капиталови разходи – Всичко:

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело – Всичко:

VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело

Разходи



                                           
 

 

В следващата таблица е показано изпълнението на разходите за 

дофинансиране по функции към 31.12.2020г. 

 

 

 

 Просрочени вземания и задължения 

 Размерът на просрочените задължения по бюджета на общината към 31.12.2020 

г. възлиза на  0.00 лв. 

 Размерът на просрочените вземания към 31.12.2020 г. по бюджета на общината 

са в размер на 67 255,89 лв. от наем земя, наем имущество, от такса ЦДГ, такса ДСП, от 

наказателни постановления, от лихви по просрочени вземания и от вземания от 

работници, служители и друг персонал. 

Просрочените вземания към 31.12.2020 г. са в размер 67 255,89 лв. в това число:  

 

 

№ по 

ред 

 

ВЗЕМАНИЯ ОТ: 

РАЗМЕР НА ВЗЕ- 

МАНИЯТА В ЛЕВА 

1. Наем имущество 1 634,61 

2. Наем от земя 16 544,01 

3. Такса храна от ДСП 10 803,27 

4. Такса храна от ЦДГ 1 930,88 

Код на 

парагра
Име на параграф

Уточнен 

годишен 

Тримесеч

ен отчет

% 

отно

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения116820 91303 78

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение3505 2426 69

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)11291 11291 100

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 6887 4953 72

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 4275 2226 52

142778 112199 79

142778 112199 79

0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения39507 0 0

0551 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)4352 0 0

0560 здравноосигурителни вноски от работодатели 2100 0 0

0580 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 1141 0 0

47100 0 0

47100 0 0

Всичко: 189878 112199 59

III. Функция Образование

Разходи

Разходи – Всичко:

III. Функция Образование – Всичко:

I. Функция Общи държавни служби

Разходи

Разходи – Всичко:

I. Функция Общи държавни служби – Всичко:



                                           
 

5. Наказателни постановления 700,00 

6. Лихви по просрочени вземания 4 743,34 

7. Вземания от работници, служители и друг персонал 30 809,78 

8. Вземания от концесии от местни лица-находище Яна 90,00 

 ВСИЧКО: 67 255,89 

 

  В следващата таблица са описани подробно просрочените вземания- по вид 

вземане и по контрагенти: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
 

 

 

 

 

 

№ 

по 

ред

Вид вземане и контрагент

ко
д

 п
ар

ти
д

а

Булстат/ 

ЕГН

П
р

и
х
о

д
ен

 

п
ар

а
гр

а
ф Просроче

но 

вземане

1 Наем имущество х 24-05 1 634,61

1.2 Дианет про ЕООД дог. №ОС-01-18-98/06,11,2018 556 202572549 90,56

1.5 Д-р Е КараАПМПИП ЕООД дог№ОС-01-18-58/10,04,2017 076 204342149 19,03

1.6 Хюсеин Ваид Фикри дог.№ ОС-01-18-18/10,01,2018 547 9101285145 784,86

1.8 Автосервиз спринткар дог. № ОС-01-18-29/25,02,2019 561 205318233 740,16

2 Наем земя х 24-06 16 544,01   

2.1 "Лигнум холдинг" АД дог.№ 143/19.09.2012 263 117614776 3 507,88   

2.2 "Лигнум холдинг" АД дог.№ 144/19.09.2012 263 117614776 4 303,92   

2.3 "Лигнум холдинг" АД дог.№ 145/19.09.2012 263 117614776 2 106,13   

2.4 Анифе Юмерова Хасан дог.№ ОС-01-18-2/17,01,2017 510 438,03   

2.5 Хафизе Хълми Хюсеин дог.№ ОС-01-18-19/24,01,2017 241 827,75   

2.6 Бедиха Сали Хасан дог.№ ОС-01-18-122/24,08,2017 245 904,75   

2.7 Сюлейман Сюл. Бекиров дог.№ ОС-01-18-124/24,08,2017 252 570,13   

2.8 Февзие Наджи Бозук дог.№ ОС-01-18-130/04,09,2017 234 907,88   

2.09 Хафизе Хълми Хюсеин дог.№ ОС-01-18-135/12,09,2017 241 922,45   

2.10 Мариана В. Тодорова дог.№ ОС-01-18-90/20,08,2018 552 603,65   

2.11 Бейхан Адем Феим дог.№ ОС-01-18-115/15,10,2020 391 58,87   

2.12 Севджан Сали Акбуюк дог.№ ОС-01-18-129/04,09,2017 251 1 392,57   

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

4 Такса храна ЦДГ х 27-01 1 930,88   

4.1 ДГ Завет - МОЛ Атче Джеват Абтулла-Ахмед 582 265,68   

4.2 ДГ Брестовене - МОЛ Халиме Н. Шакирова 051 1 028,20   

4.3 ДГ Острово - МОЛ Леман С. Кърмазова 254 413,00   

4.4 ДГ Веселец - МОЛ Зейтие Х. Али 033 51,00   

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

4.6 ДГ Сушево -  МОЛ Ресмие Ф. Юсеин 257 40,00   

5 Такса храна ДСП х 27-04 10 803,27   

5.1 Такса храна ДСП МОЛ Севдие Халач 223 427,22   

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

6 Лихви по просрочени вземания х 28-02 4 743,34   

6.1 "Лигнум холдинг" АД дог. № 143/19.09.2012 263 117614776 1 528,00   

6.2 "Лигнум холдинг" АД дог. № 144/19.09.2012 263 117614776 1 874,75   

6.3 "Лигнум холдинг" АД дог. № 145/19.09.2012 263 117614776 917,41   

6.4 Хюсеин Ваид Фикри дог.№ ОС-01-18-18/10,01,2018 547 9,95   

6.5 Автосервиз спринткар дог. № ОС-01-18-29/25,02,2019 561 9,43   

6.6 Анифе Юмерова Хасан дог.№ ОС-01-18-2/17,01,2017 510 9,37   

6.7 Хафизе Хълми Хюсеин дог.№ ОС-01-18-19/24,01,2017 241 17,71   

6.8 Бедиха Сали Хасан дог.№ ОС-01-18-122/24,08,2017 245 19,35   

6.9 Сюлейман Сюл. Бекиров дог.№ ОС-01-18-124/24,08,2017 252 12,20   

6.10 Февзие Наджи Бозук дог.№ ОС-01-18-130/04,09,2017 234 11,60   

6.11 Хафизе Хълми Хюсеин дог.№ ОС-01-18-135/12,09,2017 241 19,73   

6.12 Бейхан Адем Феим дог.№ ОС-01-18-115/15,10,2020 391 1,26   

6.13 Севджан Сали Акбуюк дог. № ОС-01-18-129/04,09,2017 251 312,58   



                                           
 

 

 

    

Капиталови разходи  

Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 2020 

година е приет с Решение № 39 по Протокол № 4 от 31.01.2020 г. на Общински съвет – 

Завет .  

Към 31.12.2020 г. планът на капиталовите разходи с източник на финансиране 

целева субсидия от републиканския  бюджет е в размер на 312 528 лв. Планът е 

актуализиран с  („минус“) - 47 272 лв., съгласно ФО-9/01.04.2020г. – за трансформация 

на целева субсидия в целеви трансфер за извършване на неотложни текущи  ремонти. 

Към 31.12.2020г. планът на капиталовите разходи е актуализиран със заповеди 

на кмета на общината и с решения на Общински съвет (ОбС)  гр. Завет, както следва: 

С Решение на ОбС – Завет 51/24.02.2020 г. е направена актуализация на бюджета 

и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. Корекцията е в следствие 

на това, че Кмета на общината отправи искане до МФ за трансформиране на средства в  

 

 

7 Наказателни постановления х 28-02 700,00   

7.1

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

002/22.01.2016 486 50,00   

7.2

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

003/15.03.2016 487 50,00   

7.3

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

004/15.03.2016 488 50,00   

7.4

Каплан Хюсеинов Гьочгелди с. Острово ул "Хан Кубрат" 

№1 НП 005/15.03.2016 489 50,00   

7.5

Халид Гюрсел Халид с. Брестовене ул. "Христо Ботев" 

№26 НП 006/20.04.2016 515 50,00   

7.6

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

007/20.04.2016 491 50,00   

7.7

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

011/27.05.2016 492 50,00   

7,8

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

012/20.06.2016 493 50,00   

7.9

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

013/20.06.2016 494 50,00   

7.10

Аделина Аврамова Симеонова гр. Завет ул. "Цар 

Симеон №60 НП 014/07.07.2016 495 50,00   

7.11

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

015/07.07.2016 496 50,00   

7.12

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

016/29.07.2016 487 100,00   

7.13

Гюлвер Хасанова Ибрямова с. Острово ул. "Хан Кубрат" 

№40 НП 017/29.07.2016 497 50,00   

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

8.1 Гюлджан Хасан Осман 106 1 046,82   

8.2 Мехмед Мюрсял Мехмед 419 29 762,96   

ВСИЧКО: х х х 67 255,89   



                                           
 

 

 

текущ ремонт на улична мрежа в населените места на община завет, като ресурсът е 

осигурен за сметка на средствата от целевите капиталови разходи за 2020г. 

Трансформирането бе одобрено с ФО-9/01.04.2020г. на МФ, като взаимоотношенията 

на общината с Централният бюджет се коригираха в частта на §§ 31-13 със знак (-) 

(„минус“) – 47 272 лв., а в частта на §§ 31-18 се увеличиха с 47 272 лв. 

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

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

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

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

техническа грешка при планирането на разходите за обект „Въвеждане на 

енергоефективни мерки в масивна сграда публична общинска собственост в УПИ VIII 

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

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

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

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

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

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

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

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

Съгласно Споразумение РД09-40/14.02.2020 г. с Министерството на труда и 

социалната политика (МТСП) по проект „Красива България“ община Завет 

предостави общо средства на МТСП в размер на 119 986 лв., които представляват 

пълната сума на съфинансирането на общината в размер на 55% от проекта. По 

източници на финансиране общо предоставените средства са, както следва: 96 061 

лева са от целева субсидия за капиталови разходи за 2020 година; 150 лева са 

преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи за 2019 година; 16 576 

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

и 7 199 лева са от собствени средства (местни приходи). 

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

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

организации от подсектор Централно управление“. 

След приключване на проект „Красива България“, на 09.12.2020 г. МТСП 

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

трансфери (+)“ средства в размер на 935 лв. 

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

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

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



                                           
 

 

 

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

общо в размер на 34 819 лв. с източници на финансиране целеви капиталови средства 

от 2020 г. и преходен остатък от целеви капиталови средства от 2019 г. В 

горецитираната заповед е направено ново разпределени на заложените средства по 

обекта, като се въвеждат още авторски надзор, строителен надзор, ОСИП, в рамките на 

средствата заложени за обекта. Предвидените средства за  проектиране се намаляват от 

12 500 лв. на 8 400 лв., а средствата за енергийното обследване не се предвиждат за 

обекта. 

С Решение на ОбС – Завет 76/29.06.2020 г. е направена актуализация на бюджета 

и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. 

С Решение на ОбС – Завет 120/26.11.2020 г. е направена актуализация на 

бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. 

Уточненият план на капиталовите разходи с източник на финансиране целева 

субсидия от Републиканския бюджет (§§ 31-13) е в размер на 312 528 лв. Съгласно 

разпоредбата на ДДС № 08/25.11.2020 г., т.16, буква „ж‘‘ са прехвърлени по сметката 

на община Завет 41 851 лв., които са неусвоените целеви средства за капиталови 

разходи за 2020 г. Същите ще се разходват за същата цел и през 2021 г. за обекти, както 

следва: 

Основен ремонти и енергоефективна рехабилитация на сградата на общинска 

администрация гр. Завет - Етап 1   - в размер на 31 419 лв.; 

Подмяна на отоплителни уреди, преработка на захранващи линии и частична 

подмяна на дограма в ДГ „Слънчо“ гр. Завет  - в размер на 7 132 лв.; 

Изграждане на комбинирана спортна площадка в с. Веселец, община Завет по 

ПМС № 348/18.12.2019 г. – в размер на 3 300 лв. 

Усвоените средства по обекти с източник на  финансиране целева субсидия от 

Републиканския бюджет е в размер на 270 656 лв. След направен анализ на усвоените 

средства по обекти е установено, че неправилно са усвоени средства в размер на 1 лв., 

които са възстановени в Централния бюджет (ЦБ) с б.б. на 11.01.2021 г.  

С Решение на ОбС – Завет 51/24.02.2020 г. е направена актуализация на бюджета 

и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. Корекцията е в следствие 

на това, че Кмета на общината отправи искане до МФ за трансформиране на средства в 

текущ ремонт на улична мрежа в населените места на община завет, като ресурсът е 

осигурен за сметка на средствата от целевите капиталови разходи за 2020 г. 

Трансформирането бе одобрено с ФО-9/01.04.2020 г. на МФ, като взаимоотношенията 

на общината с Централният бюджет се коригираха в частта на §§ 31-13 със знак (-)  



                                           
 

 

 

(„минус“) – 47 272 лв., а в частта на §§ 31-18 се увеличиха с 47 272 лв. С 

трансформираните средства се извършиха ремонти дейности на уличната мрежа в 

населените места на община завет - с. Прелез, община Завет, ул. "Миньор". Усвоените 

средства са в размер на 47 121,86 лв. Неусвоените средства по този обект, които 

останаха по СЕБРА са в размер на 150,14 лв. 

С ПМС № 348/18.12.2019 г. на община Завет бяха разчетени допълнителни 

разходи/трансфери общо в размер на 800 000 лв., от които за изграждане на 

комбинирана спортна площадка в с. Веселец, община Завет са разчетени 110 000 лв., 

останалите 690 000 лв. са за реконструкция и рехабилитация на улици в населените 

места на община Завет. 

Предоставените с ПМС № 348/18.12.2019 г. за изграждане на комбинирана 

спортна площадка в с. Веселец, община Завет не са усвоени през 2020 г. Същите ще се 

разходват за същата цел през 2021 г. 

От предоставените с ПМС № 348/18.12.2019 г. за реконструкция и 

рехабилитация на улици в населените места на община Завет 690 000 лв. са 

предвидени/насочени средства за текущ ремонт §§ 10-30 за "Ремонт на улична мрежа в 

населените места на община Завет" - гр. Завет, община Завет, ул. "Лудогорие" в размер 

на 5 443 лв. Усвоените средства по ПМС № 348/18.12.2019 г. за текущ ремонт са в 

размер на 5 312,63 лв. Неусвоените 130,37 лв. са възстановени в (ЦБ) с б.б. на 

17.08.2020 г.  

Останалите средства от ПМС № 348/18.12.2019 г. за реконструкция и 

рехабилитация на улици в населените места на община Завет са за извършване на 

основен ремонт на улична мрежа в населените места на община Завет общо в размер на 

690 000 лв. – 5 443 лв. = 684 557 лв. заложени в капиталовият разчет за 2020 по §§ 51-00 

по обекти, както следва: 

  Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Завет 

по ПМС № 348/18.12.2019 г. – гр. Завет, ул. „Стара планина“ ОК 35 до ОК 60 в размер 

на 361 753 лв. Усвоени 360 777 лв. Възстановени в ЦБ 976 лв. с б.б. на 09.09.2020 г. 

Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Завет 

по ПМС № 348/18.12.2019 г. – с. Брестовене, община Завет, ул. „Вежен“ ОК 44 до ОК 

179 в размер на 89 197 лв. Усвоени 88 839 лв. Възстановени в ЦБ 358 лв. с б.б. на 

16.12.2020 г. 

Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Завет 

по ПМС № 348/18.12.2019 г. – с. Острово, община Завет, ул. „Черно море“ ОК 160 до 

ОК 193 в размер на 167 530 лв. Усвоени 166 983 лв. Възстановени в ЦБ 547 лв. с б.б. на 

16.12.2020 г. 



                                           
 

 

 

Реконструкция и рехабилитация на улици в населените места на община Завет 

по ПМС № 348/18.12.2019 г. – с. Веселец, община Завет, ул. „Генерал Столетов“ ОК 58 

до ОК 121 в размер на 66 077 лв. Усвоени 65 823 лв. Възстановени в ЦБ 254лв. с б.б. на 

14.09.2020 г. 

Общо възстановени средства в ЦБ по ПМС № 348/18.12.2019 г. са в размер на 

2 135 лв. 

 

Временни безлихвени заеми : 

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

план – 61 876 лв., отчет към 31.12.2020 г. 61 876 лв. със знак („-‘‘) минус. 

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

размер на – изпълнение към 31.12.2020 г. 82 081 лв. със знак  („-‘‘) минус. 

 

Операции с финансови активи и пасиви 

 Наличността на средства по сметки в началото на годината 01.01.2020 г. е в 

размер на 1 458 880  лв., а в края на периода към 31.12.2020г. е в размер на -1 190 599 

лв. в т.ч. остатък за държавни дейности 567 055 лв. и за местни дейности 623 544 лв.

  

 Предоставена възмездна финансова помощ §§ 72-01 – Заем предоставен на СНЦ 

МИГ Завет- Кубрат в размер на 15 000 лв. със знак  („-‘‘) минус. 

 

Средствата по проекти и програми от Европейския съюз се отчитат по сметки за 

средства от Европейския съюз.  

 Във връзка с влизането в сила от 01.01.2014 г. на Закона за публичните финанси 

(ЗПФ) предоставените средства от Европейския съюз се отчитат, се отчитат общо като 

средства от Европейския съюз или т. нар. СЕС.  

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

 

1.Отчет за средства от ЕС администрирани РА – сметка 42 (Разплащателна Агенция) 

на община Завет към 31.12.2020 г. – 570 932 лв. 

 

 

 

 

 



                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
 

 

 

 

 

2.Отчет за средства от ЕС администрирани НФ и КСФ на община Завет към 

31.12.2020 г. 

 

 

 

параграф име на параграф

уточнен 

годишен 

план

тримесечен 

отчет

% 

отношение

III. Функция Образование

326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка

0200 Други възнаграждения и плащания за персонала16476 16476 100,00

0205 изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение6804 6804 100,00

0208 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение9672 9672 100,00

1000 Издръжка 4057 4057 100,00

1016 вода, горива и енергия 4057 4057 100,00

Разходи 20533 20533 100,00

Всичко за дейността: 20533 20533 100,00

VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство

606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа

1900 Платени данъци, такси и административни санкции91734 91734 100,00

1901 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции91734 91734 100,00

Разходи 91734 91734 100,00

5100 Основен ремонт на дълготрайни материални активи458665 458665 100,00

Всичко капиталови разходи 458665 458665 100,00

Всичко за дейността: 550399 550399 100,00

Всичко разходи по бюджета: 570932 570932 100

III-ІV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ      Отчет 2020 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ

§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ
Уточнен план                

Общо

държавни 

дейности

местни 

дейности
дофинансиране

държавни 

дейности -

ОТЧЕТ

местни 

дейности - 

ОТЧЕТ

дофинансиране - 

ОТЧЕТ

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО

  ІІІ. ТРАНСФЕРИ  03 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

62-00 -79 343 -79 343 0 0 -79 343 0 0 -79 343

62-01 - получени трансфери (+/-) 43 671 43 671 x 43 671 x 43 671

62-02 - предоставени трансфери (+/-) -123 014 -123 014 x -123 014 x -123 014

63-00 739 901 739 901 0 0 739 901 0 0 739 901

63-01 - получени трансфери (+/-) 739 901 739 901 x 739 901 x 739 901

ВСИЧКО 99-99 III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ 660 558 660 558 0 0 660 558 0 0 660 558

76-00 82 081 82 081 x 82 081 x 82 081

ВСИЧКО 99-99 IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 82 081 82 081 0 0 82 081 0 0 82 081

Уточнен план 2020 - ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ

Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)

Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)



                                           
 

 

 

 

 

       VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) Отчет 2020-ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО

§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ
Уточнен план                

Общо

държавни 

дейности

местни 

дейности
дофинансиране

държавни 

дейности -

ОТЧЕТ

местни 

дейности - 

ОТЧЕТ

дофинансиране - 

ОТЧЕТ

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО

 0 6 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

88-00 18 347 18 347 0 0 18 347 0 0 18 347

88-03 събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз 18 347 18 347 x 18 347 x 18 347

95-00 9 720 9 720 0 0 9 720 0 0 9 720

95-01 остатък  в левове по сметки от предходния период  (+) 41 019 41 019 x 41 019 x 41 019

95-07 наличност  в левове по сметки в края на периода  (-) -31 299 -31 299 x -31 299 x -31 299

ВСИЧКО 99-99 VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ 28 067 28 067 0 0 28 067 0 0 28 067

Уточнен план 2020 - ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНО САЛДО

Депозити и средства по сметки - нето  (+/-)   

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове 

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ

§§ под-§§ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ
Уточнен план                

Общо

държавни 

дейности

местни 

дейности
дофинансиране

държавни 

дейности -

ОТЧЕТ

местни 

дейности - 

ОТЧЕТ

дофинансиране - 

ОТЧЕТ

ОТЧЕТ                                    

ОБЩО

 02 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

01-00 97 865 97 865 0 0 97 865 0 0 97 865

01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 88 250 88 250 0 0 88 250 0 0 88 250

01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 9 615 9 615 0 0 9 615 0 0 9 615

02-00 374 074 374 074 0 0 374 074 0 0 374 074

02-01 за нещатен  персонал нает по трудови правоотношения 363 169 363 169 0 0 363 169 0 0 363 169

02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 10 905 10 905 0 0 10 905 0 0 10 905

05-00 94 530 94 530 0 0 94 530 0 0 94 530

05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) 57 603 57 603 0 0 57 603 0 0 57 603

05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ) 2 919 2 919 0 0 2 919 0 0 2 919

05-60 здравно-осигурителни вноски  от работодатели 23 157 23 157 0 0 23 157 0 0 23 157

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 10 851 10 851 0 0 10 851 0 0 10 851

10-00 175 273 175 273 0 0 175 273 0 0 175 273

10-11 Храна 1 506 1 506 0 0 1 506 0 0 1 506

10-15 материали 56 707 56 707 0 0 56 707 0 0 56 707

10-20 разходи за външни услуги 117 060 117 060 0 0 117 060 0 0 117 060

42-00 8 698 8 698 0 0 8 698 0 0 8 698

42-02 обезщетения и помощи по социалното подпомагане 3 150 3 150 0 0 3 150 0 0 3 150

42-17 текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз 5 548 5 548 0 0 5 548 0 0 5 548

43-00 10 192 10 192 0 0 10 192 0 0 10 192

43-09 други  субсидии и плащания 10 192 10 192 0 0 10 192 0 0 10 192

45-00 6 439 6 439 0 0 6 439 0 0 6 439

52-00 3 635 3 635 0 0 3 635 0 0 3 635

52-01 придобиване на компютри и хардуер 3 635 3 635 0 0 3 635 0 0 3 635

ВСИЧКО 99-99 II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ 770 706 770 706 0 0 770 706 0 0 770 706

Уточнен план 2020 - РАЗХОДИ - рекапитулация Отчет 2020 - РАЗХОДИ - рекапитулация

Други възнаграждения и плащания за персонала

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

Издръжка

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

Придобиване на дълготрайни материални активи



                                           
 

 

 

 

 

Отчет на чуждите средства – код 33 

 

В отчета на чуждите средства на община Завет са отчетени средства, внесени на 

разпореждане по набирателната сметка на общината. Наличността към 01.01.2020г. по 

тази сметка е 287 332 лв., а към 31.12.2020 г. средствата са в размер на – 288 327 лв. (със 

знак (-), с характер на внесени суми като депозити за участие в търгове за обществени 

поръчки, суми внесени като гаранции за добро изпълнение на договори с общината. 

  

Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 г. 

 

 С Решение № 128/28.03.2015 година на Общински съвет – Завет, се дава съгласие 

за кандидатстване и получаване на безлихвен заем от Предприятие за управление на 

дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за реализация на проект 

„Проект за подобряване на системата за сметосъбиране и сметоизвозване в община 

Завет“ в размер на 300 000 лева. 

 С Решение № 333/06.07.2015 година на Общински съвет – Завет се утвърждава  

погасителен план по Договор за безлихвен заем, сключен между ПУДООС и Община 

Завет на стойност 195 929 лева. с условия за погасяване: 

-с гратисен период до 24 месеца; 

-до 36 месеца срок на погасяване ( от 10 юни 2017г. до 10 май 2020 г. с размер на 

погасителна вноска 5 443 лева.) 

Безлихвеният заем е погасен!!! 

 Община Завет  има сключен договор за безлихвен заем с ПУДООС № 

10586/15.07.2015 г. на стойност 195 929 лв. 

На 05.08.2015 година Община Завет усвоява 195 929 лева. 

Общината закупува сметопочистващ камион на стойност 165 329лв. и  60 броя 

контейнери тип „Бобър“ на стойност 30 600лв.  

 На 08.12.2016 г. общината сключва договор с ПУДООС № 11290 на стойност 

104 071 лв. за закупуване на комбиниран багер-товарач за почистване на 

нерегламентирани сметища, обществени терени и тротоарни площи, с условия за 

погасяване: 

-с гратисен период до 24 месеца; 

-до 36 месеца срок на погасяване (от 17 ноември 2018 г. до 17 октомври 2021 г. с 

размер на погасителна вноска 2 890 лева.) 

ДЪЛГ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ КЪМ ПУДООС КЪМ 31.12.2020 Г. В РАЗМЕР НА 

28 31 ЛВ.  



                                           
 

 

 

 

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

195 929 ЛВ. 

1.1.ПОГАШЕНИЯ ПО ДОГОВОРА В РАЗМЕР НА 195 929 ЛВ. 

1.2.ДЪЛГ КЪМ 31.12.2020 Г. ПО ДОГОВОРА В РАЗМЕР НА 0.00 ЛВ. 

 

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

104 071 ЛВ. 

2.1.ПОГАШЕНИЯ ПО ДОГОВОРА В РАЗМЕР НА 75 140 ЛВ. 

2.2.ДЪЛГ КЪМ 31.12.2020 Г. ПО ДОГОВОРА В РАЗМЕР НА 28 931 ЛВ. 

 

 В Приложение № 15 към ФО-1/2021 г.  подробно е въведена информация за 

състоянието на общинския дълг на община Завет към 31.12.2020 г., като неразделна 

част от отчета за изпълнението на бюджета за 2020 г. 

 

 Насоки и действия предприети от Общинското ръководство с цел намаляване на 

разходите за общински дейности в частта на веществената издръжка и подобряване на 

събираемостта  на общинските приходи са както следва: 

1. Преразгледани са  действащите договори за извършване на  услуги,  

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

социален патронаж и от общинските пазари; 

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

които имат данъчни задължения; 

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

издръжката; 

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

със всички наемоползватели са проведени разговори. Същите са поканени да 

си издължат задълженията.  

 

 

Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. в частта на 

местни дейности е изпълнена за 2020 година. В прогнозата са планувани приходи за 

местни дейности в размер на 2 157 556 лв., а изпълнението на местните приходи по 

отчета за 2020 година е в размер на 2 459 927 лв. 

 

 

Баланс на отчет към 31.12.2020 година 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

            

Рекапитулация на натуралните показатели по функции и дейности на 

община Завет към 31.12.2020 г. е: 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ
Уточнен 

годишен план
Отчет

1 Приходи Държавни дейности 6487735 5916008

2 Разходи Държавни дейности 6487735 5916008

Разлика (1-2) 0 0

3 Приходи местни дейности 3342569 2572126

4 Разходи  местни дейности и дофинасиране 3342569 2572126

4,1 Разходи местни дейности 3152691 2459927

4,2 Разходи дофинасиране 189878 112199

Разлика (3-4) 0 0

5 Всико приходи 9830304 8488134

6 Всико разходи 9830304 8488134

Разлика (5-6) 0 0

БАЛАНСИРАН БЮДЖЕТ

№ на 

ОТЧЕТ/                     

ГОДИШЕН ПЛАН ДЪРЖАВНИ МЕСТНИ

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ФУНКЦИИ/ДЕЙНОСТИ дейност §§ ОБЩО ДЕЙНОСТИ ДЕЙНОСТИ ДОФИНАНСИРАНЕ

122. ОБЩИНСKА АДМИНИСТРАЦИЯ  

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 1122 01-00 59,00 45,00 0,00 14,00

в т.ч.: по трудови правоотношения 1122 01-11 53,00 39,00 14,00

           по служебни правоотношения 1122 01-12 6,00 6,00

КМЕТОВЕ ( 1+2+3+4 ), В Т.Ч.: 1122 02-00 7,00 7,00 0,00 0,00

1.КМЕТ НА ОБЩИНА 1122 02-10 1,00 1,00

2.КМЕТОВЕ НА РАЙОНИ ( а+б+в ), в т.ч.: 1122 02-20 0,00 0,00 0,00 0,00

а) кмет на район с население над 100 001 души по постоянен адрес 1122 02-21 0,00

б) кмет на район с население от 50 001 до 100 000 души по постоянен адрес 1122 02-22 0,00

в) кмет на район с население до 50 000 души по постоянен адрес 1122 02-23 0,00

3.КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА ( а+б+в ), в т.ч.: 1122 02-30 6,00 6,00 0,00 0,00

а) кмет на кметство с население над 2 501 души по постоянен адрес 1122 02-31 1,00 1,00

б) кмет на кметство с население от 501 до 2 500 души по постоянен адрес 1122 02-32 4,00 4,00

в) кмет на кметство с население до 500 души по постоянен адрес 1122 02-33 1,00 1,00

4.КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ 1122 02-40 0,00

В Т. Ч. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 1122 87-00 0,00

 

123. ОБЩИНСKИ СЪВЕТИ  

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 1123 01-00 1,00 0,00 1,00 0,00

в т.ч.: по трудови правоотношения 1123 01-11 1,00 1,00

           по служебни правоотношения 1123 01-12 0,00

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ-БРОЙ 1123 06-00 16,00 16,00

В Т. Ч. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 1123 87-00 0,00



                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ  ОБРАЗОВАНИЕ  

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 01-00 183,12 182,12 1,00 0,00

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 87-00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

311. ДЕТСKИ ГРАДИНИ  

  

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 3311 01-00 81,49 81,49

В Т. Ч. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 3311 87-00 0,00

 

312. СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА ДЕЦА СЪС СОП  

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 3312 01-00 0,00

В Т. Ч. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 3312 87-00 0,00

 

318. ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УЧИЛИЩЕ  

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 3318 01-00 0,00

В Т. Ч. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 3318 87-00 0,00

 

321. СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА  

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 3321 01-00 0,00

В Т. Ч. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 3321 87-00 0,00

 

322. НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА, БЕЗ ПРОФЕСИОНАЛНИ

ГИМНАЗИИ  

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 3322 01-00 83,60 83,60

В Т. Ч. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 3322 87-00 0,00

 

324. СПОРТНИ УЧИЛИЩА  

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 3324 01-00 0,00

В Т. Ч. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 3324 87-00 0,00

 

326. ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ ЗА

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА  

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 3326 01-00 17,03 17,03

В Т. Ч. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 3326 87-00 0,00

389. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО  ОБРАЗОВАНИЕТО  

  

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 3389 01-00 1,00 1,00

В Т. Ч. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 3389 87-00 0,00



                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ  

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 01-00 7,00 7,00 0,00 0,00

ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР. 35-00 16,00 16,00 0,00 0,00

ДЕЦА В ДЕТСКИ КУХНИ - БР. 36-00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 87-00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

431. ДЕТСKИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ КУХНИ И ЯСЛЕНИ ГРУПИ В ДЕТСКА

ГРАДИНА  

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 4431 01-00 2,00 2,00

ДЕЦА В ДЕТСКИ ЯСЛИ - БР. 4431 35-00 16,00 16,00

ДЕЦА В ДЕТСКИ КУХНИ - БР. 4431 36-00 0,00

В Т. Ч. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 4431 87-00 0,00

 

437. ЗДРАВЕН КАБИНЕТ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА  

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 4437 01-00 5,00 5,00

В Т. Ч. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 4437 87-00 0,00

468. МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ, ДАРЕНИЯ И

ПОМОЩИ ОТ ЧУЖБИНА  

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 4468 01-00 0,00

В Т. Ч. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 4468 87-00 0,00

 

469. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО  

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 4469 01-00 0,00 0,00 0,00 0,00

в т.ч.: здравни медиатори 4469 01-41 0,00 0,00

         численост в общинския съвет по наркотичните вещества 4469 01-42 0,00

В Т. Ч. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 4469 87-00 0,00

 

ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ,ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ  

 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО

ОСИГУРЯВАНЕ,ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ  

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 01-00 10,00 0,00 10,00 0,00

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 87-00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

524. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ  

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 5524 01-00 10,00 10,00

В Т. Ч. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 5524 87-00 0,00

ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 

 РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС  

И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 01-00 19,00 0,00 19,00 0,00

ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М 59-00 83 000,00 0,00 83 000,00 0,00

ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА - КМ 67-00 159,70 0,00 159,70 0,00

ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ 84-00 1 186,00 0,00 1 186,00 0,00

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 87-00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

601. УПРАВЛЕНИЕ, KОНТРОЛ И РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО

ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО И ТЕРИТОРИОНАЛНО РАЗВИТИЕ  

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 6601 01-00 0,00

В Т. Ч. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 6601 87-00 0,00

 

603. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И KАНАЛИЗАЦИЯ  

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 6603 01-00 0,00

В Т. Ч. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 6603 87-00 0,00

 

604. ОСВЕТЛЕНИЕ НА УЛИЦИ И ПЛОЩАДИ  

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 6604 01-00 0,00

ПЛОЩ НА УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ 6604 84-00 1 186,00 1 186,00

В Т. Ч. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 6604 87-00 0,00

606. ИГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА  

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 6606 01-00 0,00

ДЪЛЖИНА НА УЛИЧНАТА МРЕЖА - КМ: 6606 67-00 159,70 159,70

В Т. Ч. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 6606 87-00 0,00



                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      В числеността на общината влизат : общинска администрация, администрация 

по кметства, числеността в училищата и детските градини на територията на община 

Завет. 

 През 2020 г. община Завет запази обема на предоставените услуги от общината и 

повиши тяхното качество, чрез по-добра организация и завишен контрол. 

  

 

Осигуряването на публичност и прозрачност в процеса на изпълнение на 

бюджета на община Завет по приходната и разходната му част, както и реализмът в 

подхода на бюджетиране, довеждат до по-голямо доверие и подкрепа от 

обществеността. 

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  чл. 140, ал.1 и ал.5 от Закона за 

публичните финанси, чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг, чл. 44 ал. 5 от Наредбата 

за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

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

Община Завет, Общинският съвет – гр. Завет 

 

РЕШИ:  
 

1. Приема отчета на бюджета на Община Завет за 2020 г., както следва:  

1.1. По прихода 8 488 134 лв.  

1.1.1. Държавни дейности 5 916 008 лв.;  

1.1.2. Местни дейности 2 572 126 лв. 

1.2. По разхода 8 488 134 лв.,  

1.2.1. Държавни дейности 5 916 008 лв.;  

622. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ  

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 6622 01-00 8,00 8,00

ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ - КВ.М: 6622 59-00 83 000,00 83 000,00

В Т. Ч. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 6622 87-00 0,00

 

623. ЧИСТОТА  

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 6623 01-00 11,00 11,00

В Т. Ч. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 6623 87-00 0,00

ФУНКЦИЯ КУЛТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ И РЕЛИГИОЗНО ДЕЛО

759. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО KУЛТУРАТА  

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 7759 01-00 5,00 5,00

В Т. Ч. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 7759 87-00 0,00

ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ  

832. СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩА  

 

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ:  

ЩАТНА ЧИСЛЕНОСТ: 8832 01-00 0,00

ДЪЛЖИНА НА МЕСТНИ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА - КМ 8832 25-00 36,76 36,76

В Т. Ч. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН. РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ: 8832 87-00 0,00



                                           
 

 

 

 

1.2.2. Местни дейности 2 572 126 лв. , в т.ч. дофинансиране 112 199 лв. 

Разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно 

Приложение № 1. 

Бюджетно салдо, изчислено на касова основа. 

2. Приема отчета за извършените капиталовите разходи за 2020г. в размер на 

1 367 388 лв., съгласно Приложение № 8 и Приложение № 9; 

3. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния и 

структурните фондове, съгласно Приложение № 2; 

4. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна 

агенция, съгласно Приложение № 3; 

5. Приема отчета на сметката за Други средства от Европейския съюз от 

Разплащателна агенция, съгласно Приложение № 4; 

6. Приема отчета на сметката за средства по други международни програми, 

съгласно Приложение № 5; 

7. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2020 г., съгласно  

чл. 9 от Закона за общинския дълг. Извършени погашения през 2020г. в размер 

на 61 876 лв. и остатъчен  размер на дълга към 31.12.2020г. е в размер на 28 931 

лв.лв. – съгласно Приложение № 13 – (Приложение № 15 към ФО-1/2021г.); 

8. Приема наличните към края на 2020 г. задължения за разходи към 

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

размер на 0,97 % или 76 753 лв. 

9. Приема наличните към края на 2020 г. поети ангажименти за разходи към 

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

размер на 11,39 % или 903 617 лв. 

10. Приема просрочените задължения на Община Завет към 31.12.2020г. в размер на 

0.00 лева., съгласно Приложение № 12; 

11. Приема просрочените вземания на Община Завет към 31.12.2020г. в размер на 

67 255,89 лева., съгласно Приложение № 12; 

12. Приема извършените разходи до размера на фактическите съгласно чл. 8, ал. 3 и 

ал. 4 от Закона за местните данъци и такси, в т.ч. за ЦДГ, детски ясли, Домашен 

социален патронаж, други за сметка на останалите приходоизточници. 

13. Приема за сведение протокола от публичното обсъждане на отчета за 

изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на 

община Завет за 2020 година. 

 

 

 

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  № 21 от 26.07.2021 година 

 

ПО  ВТОРА  ТОЧКА 

Отчет за  направените  разходи за командировки от Кмета на Община 

Завет и Председателя на Общинския съвет гр. Завет. 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

Общинският съвет гр. Завет с 13 (тринадесет) гласа  „За”, „Против”– 0 (нула), 

„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 4 (четирима) от проведеното съгласно чл. 27, 

ал. 5 от ЗМСМА, поименно гласуване прие следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 200 

 

 Съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, (Обн. - ДВ, бр. 

11 от 10.02.1987 г.; изм. и доп., бр. 21 от 15.03.1991 г.; в сила от 15.03.1991 г.; бр. 2 от 

07.01.1994 г.; в сила от 01.01.1994 г.; изм., бр. 62 от 11.07.1995 г.; в сила от 01.07.1995 

г.; бр. 34 от 25.04.1997 г.; изм. и доп., бр. 40 от 30.04.1999 г.; в сила от 01.05.1999 г.; 

изм., бр. 2 от 08.01.2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 2 от 07.01.2011 г., в сила от 

01.01.2011 г.;, приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г.) след изтичане на всяко тримесечие 

се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от 

съответния колективен орган. 

 

 Във връзка с това предлагам следния отчет за извършени командировъчни 

разходи: 

  

 ОТЧЕТ  

за направените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и 

Председателя на Общинския съвет гр. Завет за второ тримесечие на 2021 г. 

 

Отчетен период – 

IІ-ро тримесечие на 2021 г. 

Направени разходи от  

Кмет на Община 

 

Направени разходи от 

Председател на Общинския 

съвет 

1. Командировки в чужбина 0.00 лв 0.00 лв 

2. Командировки в страната 735.06 лв 198.00 лв 

в т.ч. дневни 0.00 лв 0.00 лв 

Квартирни  735.06 лв Квартирни и пътни 198.00 лв 

   

  Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 

командировките в страната, Общинският съвет гр. Завет 

  

 

 

 



                                           
 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки от Кмета на Община 

Завет и Председателя на Общинския съвет - Завет за второ тримесечие на 2021 г. 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 

му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. 

Завет. 

 

 

 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 

 

Ерсин  Исмаил………………… 

Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

Протокол  № 21 от 26.07.2021 година 

 

ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 

Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи 

на техническата инфраструктура за обект „Изграждане на кабелна захранваща 

линия НН 1 кV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1049 

на ПЪТ II -23 „Завет-Брестовене“ км 61+910, част от електронна система за 

събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база 

изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима 

максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща 

технически допустима максимална маса до 3,5 т. (електронна винетка). 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

Общинският съвет гр. Завет с 13 (тринадесет) гласа  „За”, „Против”– 0 (нула), 

„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 4 (четирима) от проведеното гласуване прие 

следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 201 

 

С Решение №104 по Протокол №10 от 10.09.2020 г. на Общинския съвет гр. 

Завет, на основание чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) е 

разрешено изработването на Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план 

за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места за 

обект: „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 кV за нуждите на 

стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1049 на ПЪТ II -23 „Завет-

Брестовене“ км 61+910, част от електронна система за събиране на таксите за 

ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни 

средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и на база 

време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т. 

(електронна винетка). 

С горецитираното решение на Общинския съвет гр. Завет е дадено съгласие за 

преминаване на трасето на кабелната линия през имоти публична общинска 

собственост, част от улица „Генерал Скобелев“, публична общинска собственост в 

близост до о.т. №64, между имоти УПИ XI-692 от кв. 18 и имот УПИ V-687 от кв. 30,  и 

ПИ с идентификатор 06481.40.4, публична общинска собственост, вид територия 

земеделска, НТП „Пасище“. 

Със Заповед № УД-02-09-380/23.11.2020 г. на Кмета на община Завет е учредено 

в полза на АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ гр. София,  ЕИК 000695089, със 

седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Македония“ № 3, възмездно право на 

прокарване на отклонение от общите мрежи и съоръжения на техническата 

инфраструктура и сервитут през имоти - публична общинска собственост. 

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), 

изработеният проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план е съобщен на 

заинтересуваните лица с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“, брой 24 от 23 

март 2021 г.. 



                                           
 

  

 

 

Изработеният проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план е приет 

от Общинския експертен съвет по устройство на територията – Завет с протоколно 

решение №1 по Протокол №1 от 25.02.2021 г.  

Проекта за Подробен устройствен план - Парцеларен план е част от Комплексен 

проект за инвестиционна инициатива по чл. 150, ал. 6 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ). Изработването на комплексния проект е разрешено на основание 

чл. 150, ал. 1 от ЗУТ със Заповед № УД-02-09-316/24.09.2020 г. на Кмета на община 

Завет. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 129, ал. 1 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общинският съвет гр. Завет  

 

РЕШИ: 

 

1. Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на 

техническата инфраструктура за обект „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 

1 кV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №1049 на ПЪТ II -23 

„Завет-Брестовене“ км 61+910, част от електронна система за събиране на таксите 

за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за 

превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. (ТОЛ) и 

на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 

3,5 т. (електронна винетка).  

2. Възлага на  Кмета на Община Завет да организира изпращането на настоящото 

решение за обнародване в „Държавен вестник“ в 7-дневен срок. 

3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.  

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от Закона за устройство на територията 

(ЗУТ), решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в 

„Държавен вестник”, чрез Общинския съвет гр. Завет пред Административен съд-

Разград. 

 

 

 

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  № 21 от 26.07.2021 година 

 

 

ПО  ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 

Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на заседание на  

Общото събрание на акционерите  на МБАЛ   „Св. Иван Рилски - Разград” АД  на 

29.07.2021 г.  

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

Общинският съвет гр. Завет с 13 (тринадесет) гласа  „За”, „Против”– 0 (нула), 

„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 4 (четирима) от проведеното съгласно чл. 27, 

ал. 5 от ЗМСМА, поименно гласуване прие следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 202 

 

             В деловодството на Община Завет е постъпило  писмо - покана с Вх. № УД-02-

20-550/28.06.2021 година от Изпълнителния директор на МБАЛ  „Св. Иван Рилски - 

Разград” АД – д-р Гечо Жеков, с което съветът на директорите на МБАЛ „Св. Иван 

Рилски - Разград” АД  свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на 

МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград” АД на 29.07.2021 г. от 11.00 часа в залата 

(библиотеката) на третия етаж на административната сграда на лечебното заведение в 

гр. Разград, ул. «Коста Петров» № 2 при следния дневен ред: 

             1. Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството 

през 2020 г.;  

             2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., заверен 

от регистриран одитор; 

              3. Освобождаване от отговорност  на членовете на съвета на директорите за 

дейността  им през 2020 година; 

 4. Освобождаване от отговорност на д-р Румен Русанов, д-р Иван Петров и д-р 

Георги Кулишев – членове на съвета на директорите на дружеството през периода 

01.01.2013 г. – 23.09.2013 г., за дейността им през същия период; 

 5. Освобождаване от отговорност  на д-р Владимир Заимов, д-р Левент Апти и 

д-р Гечо Жеков – членове на съвета на директорите на дружеството през периодите: 

23.09.2013 г. – 31.12.2013 г.; 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. и 01.01.2015 г. – 27.02.2015 г. 

за дейността им през същите периоди; 

 6. Освобождаване от отговорност на Теодор Гарвалов, д-р Гечо Жеков и д-р 

Иван Петров – членове на съвета на директорите на дружеството през периода 

20.07.2017 г. – 31.12.2017 г. за дейността им през същия период; 

             7. Избор на регистриран одитор за 2021 година; 

             8. Промяна в състава на съвета на  директорите; 

             9. Определяне мандата на новоизбрания  съвет на директорите; 

             10. Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на 

които няма да бъде възложено управлението; 

   

 



                                           
 

 

 

 

  11. Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и т. 8 от Забележките към 

Приложение 2 „Показатели и критерии  за определяне на балната оценка в публичните 

предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП; 

             12. Промяна в капитала на дружеството; 

             13. Промяна в Устава на дружеството.              

Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на Общото  

събрание на МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград” АД се гласува по ред, определен от 

Общинския съвет. Доколкото такъв ред към момента не е установен, то следва 

Общинският съвет  Завет да определи  конкретна позиция  за всяко отделно решение  и 

да  възложи на представителя на общината  в Общото  събрание на  МБАЛ  „Св. Иван 

Рилски - Разград” АД,  да гласува по съответния начин. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1,  т. 8, т. 23  и ал. 2 от 

Закона за   местното  самоуправление и местната администрация  във връзка с  чл. 

223, ал. 3 от  Търговския закон и чл. 15, ал. 3  от Устава  на МБАЛ  „Св. Иван Рилски - 

Разград” АД, Общинският  съвет гр. Завет 

РЕШИ: 
 

1.  Дава мандат на Ахтер Сюлейманов Велиев - Кмет на община  Завет  за 

участие в насроченото  Общо събрание на акционерите на  МБАЛ „Св. Иван Рилски - 

Разград” АД на 29.07.2021 г. от 11.00 часа в залата (библиотеката) на третия етаж на 

административната сграда на лечебното заведение в гр. Разград, ул.Коста Петров  № 2.  

 

2. При невъзможност  да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да 

упълномощи с изрично пълномощно Ертан Сали Бахар - заместник кмет на Община 

Завет за представител на Община Завет в Общото  събрание на акционерите на  МБАЛ -  

гр. Разград.  

 

3.   Съгласува  позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 

 

3.1. По т. 1 от дневния  ред – Приемане на доклада на съвета на директорите 

за дейността на дружеството през 2020 година, представителят на Община Завет в 

Общото събрание на МБАЛ -  гр. Разград,  да гласува «ЗА»  следното:  

Решение 1: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на 

директорите за дейността на дружеството през 2020 година . 

 

3.2. По т. 2 от дневния ред -  Одобряване на годишния финансов отчет на 

дружеството за 2020 година, заверен от регистриран одитор  представителят на 

Община Завет в Общото събрание на МБАЛ -  гр. Разград, да гласува «ЗА»  следното:   

Решение 2: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов 

отчет на дружеството за 2020 година, заверен от  регистрирания одитор. 

 

3.3. По т. 3 от дневния ред - Освобождаване от отговорност  на членовете на 

съвета на директорите за дейността  им през 2020 година, представителят на 

Община Завет в Общото събрание на МБАЛ -  гр. Разград, да гласува «ЗА»  следното: 

Решение 3: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност   

членовете на съвета на директорите за дейността  им през 2020 година. 



                                           
 

 

 

 

3.4. По т. 4 от дневния ред - Освобождаване от отговорност д-р Румен 

Русанов, д-р Иван Петров и д-р Георги Кулишев – членове на съвета на 

директорите на дружеството през периода 01.01.2013 г. – 23.09.2013 г., за 

дейността им през същия период, представителят на Община Завет в Общото 

събрание на МБАЛ -  гр. Разград, да гласува «ЗА»  следното: 

Решение 4: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност д-

р Румен Русанов, д-р Иван Петров и д-р Георги Кулишев –  като членове на съвета на 

директорите на „МБАЛ „Св.Иван Рилски“ – Разград“ АД, за дейността им през 

периода 01.01.2013 г. – 23.09.2013 г. 

 

3.5. По т. 5 от дневния ред - Освобождаване от отговорност  на д-р Владимир 

Заимов, д-р Левент Апти и д-р Гечо Жеков – членове на съвета на директорите на 

дружеството през периодите: 23.09.2013 г. – 31.12.2013 г.; 01.01.2014 г. – 31.12.2014 

г. и 01.01.2015 г. – 27.02.2015 г. за дейността им през същите периоди, 
представителят на Община Завет в Общото събрание на МБАЛ -  гр. Разград, да гласува 

«ЗА»  следното: 

Решение 5: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност д-

р Владимир Заимов, д-р Левент Апти и д-р Гечо Жеков –  като членове на съвета на 

директорите на „МБАЛ „Св.Иван Рилски“ – Разград“ АД, за дейността им през 

периодите: 23.09.2013 г. – 31.12.2013 г.; 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. и 01.01.2015 г. – 

27.02.2015 г. 

 

3.6. По т. 6 от дневния ред - Освобождаване от отговорност на Теодор 

Гарвалов, д-р Гечо Жеков и д-р Иван Петров – членове на съвета на директорите 

на дружеството през периода 20.07.2017 г. – 31.12.2017 г. за дейността им през 

същия период, представителят на Община Завет в Общото събрание на МБАЛ -  гр. 

Разград, да гласува «ЗА»  следното: 

Решение 6: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност 

Теодор Гарвалов, д-р Гечо Жеков и д-р Иван Петров,  като членове на съвета на 

директорите на „МБАЛ „Св.Иван Рилски“ – Разград“ АД, за дейността им през 

периода 20.07.2017 г. – 31.12.2017 г. 

 

3.7. По т. 7 от дневния ред - Избор на регистриран одитор за 2021 година, 

представителят на Община Завет в Общото събрание на МБАЛ -  гр. Разград, да гласува 

«ЗА»  следното: 

Решение 7: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения 

регистриран одитор за 2021 година. 

 

3.8. По т. 8 от дневния ред - Промяна в състава на съвета на  директорите, 

представителят на Община Завет в Общото събрание на МБАЛ -  гр. Разград, да гласува 

«ЗА»  следното: 

Решение 8: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 

състава на съвета на  директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на 

директорите в състав:Теодор Иванов Гарвалов, Гечо Вълков Жеков и Петър Янков 

Тодоров и избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Теодор Иванов 

Гарвалов, Гечо Вълков Жеков и Ивиан Бориславов Бенишев. 

 



                                           
 

 

 

 

3.9. По т. 9 от дневния ред - Определяне мандата на новоизбрания  съвет на 

директорите, представителят на Община Завет в Общото събрание на МБАЛ -  гр. 

Разград, да гласува «ЗА»  следното: 

Решение 9: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на 

новоизбрания  съвет на директорите. 

 

3.10. По т. 10 от дневния ред - Определяне възнаграждението на членовете на 

съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, 

представителят на Община Завет в Общото събрание на МБАЛ -  гр. Разград, да гласува 

«ЗА»  следното: 

Решение 10: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на 

членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено 

управлението, да бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на 

Закона за публичните предприятия (ППЗПП). 

 

 3.11. По т. 11 от дневния ред - Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от 

ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии  за 

определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от 

ППЗПП, представителят на Община Завет в Общото събрание на МБАЛ -  гр. Разград, 

да гласува «ЗА»  следното: 

Решение 11: Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 

от ППЗПП и т. 8 от Забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии  за 

определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП 

като намалява стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от 

ППЗПП, включително в случаите по ал. 6 и заменя показатели № 4 и № 5 от 

Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, съгласно Приложение № 1 към писмо на 

МЗ от 09.04.2021 г. 

 

3.12. По т. 12 от дневния ред - Промяна в капитала на дружеството, 

представителят на Община Завет в Общото събрание на МБАЛ -  гр. Разград, да гласува 

«ЗА»  следното: 

Решение 12: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна 

в капитала на дружеството.  

 

3.13. По т. 13 от дневния ред - Промяна в  Устава  на дружеството, 

представителят на Община Завет в Общото събрание на МБАЛ -  гр. Разград, да гласува 

«ЗА»  следното: 

Решение 13: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна 

в  Устава  на дружеството. 

 

4. При липса на кворум на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон,  Общото 

събрание на акционерите  ще се проведе на 13.08.2021 г. от 11.00 часа на същото място. 

Общинският съвет  гр. Завет  упълномощава представителя на Община Завет, 

определен по т. 1 от настоящето решение, да участва в Общото събрание  на 29.07.2021 

г. и да гласува  в съответствие  с  решенията по т. 3. 

 

             



                                           
 

 

 

5. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 

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

            Настоящото  решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 

обявяването му пред  Административен съд    гр. Разград по реда на  АПК, чрез 

Общински 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  № 21 от 26.07.2021 година 

 

ПО  ПЕТА  ТОЧКА 

 Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на  

извънредното заседание на Общото събрание на „Асоциация по В и К” на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. 

Разград на 03.08.2021г.    

Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС   

 

 

Общинският съвет гр. Завет с 13 (тринадесет) гласа  „За”, „Против”– 0 (нула), 

„Въздържали се”– 1 (един), отсъстват –  3 (трима) от проведеното съгласно чл. 27, ал. 5 

от ЗМСМА, поименно гласуване прие следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 203 

 

В деловодството на Общинския съвет гр. Завет на 01.07.2021 година е постъпило 

писмо от Областния управител на област Разград, в качеството му на Председател на 

„Асоциация по ВиК” на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване –

Дунав” ЕООД гр. Разград, с което се свиква извънредно заседание на Общото събрание 

на Асоциацията, което ще се проведе на 03.08.2021г. (вторник) от 10:30 ч. в зала 712 на 

Областна администрация Разград, при следния дневен ред: 

1. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2020 година, по 

смисъла на чл.198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите; 

2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2020 

година по смисъла на чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация; 

3. Приемане на Годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 2020 година; 

4. Приемане на бюджет на Асоциацията по В и К за 2021 година, по смисъла на 

чл.198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите; 

5. Съгласуване на проект на Бизнес плана на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД 

гр. Разград за развитие на дружеството през регулаторен период 2022 – 2026 г.; 

6. Съгласуване на договор за предоставяне на питейна вода на „Водоснабдяване 

и канализация“ ООД, гр. Търговище – компонент от бизнес плана; 

7. Съгласуване на договор за предоставяне на питейна вода на „Водоснабдяване 

и канализация“ ООД, гр. Исперих – компонент от бизнес плана; 

8. Други. 

 

На основание чл.8, ал. 2, във вр. с ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация – разпределението на 

процентното съотношения на гласовете на членовете е както следва: 

 

 



                                           
 

 

 

 

Областният управител, представляващ държавата 35,00% 

Община Разград 34.78 % 

Община Кубрат 12,49% 

Община Завет  7,21% 

Община Лзница  6,31% 

Община Цар Калоян  4,21% 

 

На основание чл. 10, ал. 5, т. 5 предл. последно от Правилника за организацията 

и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Председателят на А ВиК 

предоставя на Общинския съвет предложения за решения по т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 

и т. 7 от дневния ред, както следва: 

Решение 1 по т. 1: На основание чл.198в, ал.4, т. 10 от Закона за водите във 

връзка с чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособена территория, обслужвана от «Водоснабдяване – Дунав» ЕООД гр. Разград, 

приемат годишен отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2020 г. 

Решение 2 по т. 2: На основание чл. 9, ал. 2 във връза с чл. 26, ал. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат 

годишен отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2020 г. и вземат 

решение за публикуване на същия на интернет страницата на Областна 

администрация Разград, раздел Асоциации по ВиК. 

Решение 3 по т. 3: Членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД гр. 

Разград, приемат годишен финансов отчет за 2020 г. 

Решение 4 по т. 4: На основание чл.198в, ал.4, т. 9 от Закона за водите, 

членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат бюджет на 

Асоциацията за 2021 г. 

Решение 5 по т. 5: На основание чл.198в, ал.4, т. 5 и чл. 198м от Закона за 

водите, членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД гр. Разград, съгласуват 

проекта на Бизнес плана за развитие на дейността на «Водоснабдяване – Дунав» 

ЕООД гр. Разград, като В и К оператор за периода 2022 г. – 2026 г. 

Решение 6 по т. 6: На основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14 септември 

2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на 

водоснабдителните и канализационните системи, членовете на Общото събрание на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - 

Дунав” ЕООД гр. Разград, съгласуват договора за предоставяне на питейна вода на 

друг оператор – «Водоснабдяване и канализация» ООД гр. Търговище. 

Решение 7 по т. 7: На основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14 септември 

2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на 

водоснабдителните и канализационните системи, членовете на Общото събрание на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - 

Дунав” ЕООД гр. Разград, съгласуват договора за предоставяне на питейна вода на 

друг оператор – «Водоснабдяване и канализация» ООД гр. Исперих. 



                                           
 

 

 

 

Съгласно разпоредбата на чл.198е, ал. 5 от Закона за водите, във връзка с чл.5, 

ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация (издаден от министъра на регионалното развитие, обн. ДВ бр. 66 от 

08.08.2014 г., в сила от 08.08.2014 г., изм. бр. 106 от 23.12.2014 г., в сила от 23.12.2014 

г.) позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на Общото 

събрание на Асоциацията по В и К се гласува по ред, определен от Общинския съвет. 

Доколкото такъв ред към момента не е установен, то следва Общинският съвет Завет да 

определи конкретна позиция за всяко отделно решение и да възложи на представителя 

на общината в Асоциацията, да гласува по съответния начин. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 15, т. 23 и ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и 

ал.5 от Закона за водите, по повод покана за редовно заседние на Общото събрание на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” 

ЕООД гр. Разград, насрочено за 03.08.2021г. (вторник) от 10:30 ч. в зала 712 на 

Областна администрация Разград,  Общинският съвет гр. Завет   

 

РЕШИ: 

 

1. Дава мандат на Ахтер Сюлейманов Велиев - Кмет на община Завет  за участие 

в насроченото редовно заседние на Общото събрание на Асоциацията по ВиК. 

2. При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да 

упълномощи с изрично пълномощно арх. Денис Юнал Татар - заместник кмет на 

Община Завет за представител на Община Завет в Общото събрание на Асоциация по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД гр. 

Разград.  

3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 

3.1. По т. 1 от дневния  ред – Приемане на отчет за дейността на Асоциация 

по В и К за 2020 година, по смисъла на чл.198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, 

представителят на Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД гр. Разград, да 

гласува «ЗА» следното решение: На основание чл.198в, ал.4, т. 10 от Закона за водите 

във връзка с чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите 

по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК 

на обособена территория, обслужвана от «Водоснабдяване – Дунав» ЕООД гр. 

Разград, приемат годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК за 2020 г. 

3.2. По т. 2 от дневния ред - Приемане на отчет за изпълнение на бюджета 

на Асоциация по В и К за 2020 година по смисъла на чл. 9, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация,  

представителят на Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да 

гласува «ЗА» следното решение: На основание чл. 9, ал. 2 във връза с чл. 26, ал. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат 

годишен отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К за 2020 г. и вземат  



                                           
 

 

 

 

решение за публикуване на същия на интернет страницата на Областна 

администрация Разград, раздел Асоциации по ВиК. 

3.3. По т. 3 от дневния ред - Приемане на Годишен финансов отчет на 

Асоциация по В и К за 2020 година,  представителят на Община Завет в Общото 

събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да гласува «ЗА» следното решение: 

Членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, приемат годишен 

финансов отчет за 2020 г. 

3.4. По т. 4 от дневния ред - Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 

2021 година, по смисъла на чл.198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите,  представителят 

на Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД гр. Разград, да гласува 

«ЗА» следното решение: На основание чл.198в, ал.4, т. 9 от Закона за водите, 

членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат бюджет на 

Асоциацията за 2021 г. 

3.5. По т. 5 от дневния ред - Съгласуване на проект на Бизнес плана на 

„Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград за развитие на дружеството през 

регулаторен период 2022 – 2026 г., представителят на Община Завет в Общото 

събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да гласува «Против» следното решение: 

На основание чл.198в, ал.4, т. 5 и чл. 198м от Закона за водите, членовете на Общото 

събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, съгласуват проекта на Бизнес плана за 

развитие на дейността на «Водоснабдяване –Дунав» ЕООД гр. Разград, като В и К 

оператор за периода 2022 г. – 2026 г. 

3.6. По т. 6 от дневния ред - Съгласуване на договор за предоставяне на 

питейна вода на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Търговище – компонент 

от бизнес плана, представителят на Община Завет в Общото събрание на Асоциацията 

по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД гр. 

Разград, да гласува «ЗА» следното решение: На основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 

от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за 

ползване на водоснабдителните и канализационните системи, членовете на Общото 

събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД гр. Разград, съгласуват договора за предоставяне на 

питейна вода на друг оператор – «Водоснабдяване и канализация» ООД гр. Търговище. 

3.7. По т. 7 от дневния ред - Съгласуване на договор за предоставяне на 

питейна вода на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Исперих – компонент 

от бизнес плана, представителят на Община Завет в Общото събрание на Асоциацията 

по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав” ЕООД гр. 

Разград, да гласува «ЗА» следното решение: На основание чл. 5, ал. 3 от Наредба № 4 

от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за 

ползване на водоснабдителните и канализационните системи, членовете на Общото 

събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване - Дунав” ЕООД гр. Разград, съгласуват договора за предоставяне на 

питейна вода на друг оператор – «Водоснабдяване и канализация» ООД гр. Исперих. 



                                           
 

 

 

 

3.8. По точка 8 от дневния ред - Други: Представителят на Община Завет в 

Общото събрание на Асоциацията да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в 

защита интересите на гражданите на Община Завет. 

4. Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и 

Областния управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им.  

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, 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  № 21 от 26.07.2021 година 

 

 

ПО  ШЕСТА  ТОЧКА 

 Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги (патронажна 

грижа) и приемане на Вътрешни правила за предоставяне на услугата  във връзка с 

изпълнение на проект № ВG05M9OP001-6.002-0170  “Патронажна грижа+ в 

община Завет”.              

  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

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

„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват –  3 (трима) от проведеното съгласно чл. 27, ал. 5 

от ЗМСМА, поименно гласуване прие следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 204 

 

  С Решение № 177, прието по Протокол  № 18 от 26.04.2021 година, 

Общинският съвет гр. Завет даде съгласие Община Завет да кандидатства с проект 

„Патронажна грижа + в община Завет” по  Процедура  за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ ВG05M9OP001-6.002 “Патронажна  грижа+” на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година. 
  На 21.06.2021 г. Кметът на Община Завет подписа с Управляващи орган на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Административен договор № 

BG05M9OP001-6.002-0170-C01 за изпълнение на проект „Патронажна грижа + в 

Община Завет“. 

Обща стойност на проекта: 61 528,32 лв., 100% БФП 

Срок на изпълнение: 14 месеца, считано от 12.07.2021 г.  до 12.09.2022 г. 

Цели и очаквани резултати: 
Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги 

за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и 

преодоляване на последиците от COVID-19. 

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни 

грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда. За 

реализацията и ще се осъществят дейности, предвидени в  Направление I – дейност  

„Патронажна грижа“. Очаквано стартиране на дейността: 12.09.2021г. 

В рамките на Направление I ще се осигури предоставянето на интегрирана 

здравно-социална услуга, насочена към 28 възрастни хора и лица с увреждания и от 

уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19. Спектърът от услуги включва 

комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-

психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни 

битови дейности (пазаруване и  заплащане на битови сметки със средства на 

потребителите и др.), които се предоставят до 2 часа на ден за срок от 12 

месеца.  Дейностите ще се предоставят от екип, включващ – медицински сестри, 

домашни санитари, психолог. 



                                           
 

 

 

 

Патронажната грижа ще допринесе за разширяване на социалните услуги, 

предоставяни в общността и за подобряване качеството на живот на хората от 

уязвимите групи и/или техните семейства. Дейността ще надгради моделът за 

патронажна грижа - Компонет 2 и 4, и ще продължи да осигурява почасови мобилни, 

интегрирани, здравно-социални услуги в домове на потребителите. Моделът ще е в 

пълно съответствие с Методиката за предоставяне на патронажна грижа, разработена 

от Министерство на здравеопазването.  

Основни очаквани резултати: 
Сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата; осигурено 

ефективно функциониране на услугата „Патронажна грижа“; предоставени качествени 

интегрирани здравно-социални услуги на минимум 28 потребители и др. 

  Съгласно Решение на комисията на ЕК от 20 декември 2011 по прилагането на 

член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга се предоставя на 

определени предприятия, натоварени с извършването на Услуги от общ икономически 

интерес (УОИИ). Общината се явява възложител на услугата и администратор на 

помощта към доставчика на услугата (оператора). Възлагането на УОИИ от общините 

се извършва с акт на възлагане, който съдържа задължителните реквизити по чл. 4 от 

Решение 2012/21/ЕС. 

              Общинският съвет е компетентния орган, който по силата на нарочен акт 

(решение на Общински съвет) може да определи по какъв ред и чрез кои звена, 

Общината предоставя патронажната грижа и ще осъществява контрола върху 

спазването на приетите от този орган нормативни и други правила.  

              С  Решение № 177/26.04.2021 г.,  Общинският  съвет гр. Завет възлага 

изпълнението на патронажната  грижа по проект „Патронажна грижа+ в община Завет” 

на Звено „Домашен социален патронаж” при Общинска администрация  гр. Завет. 

    Предоставянето на  услугата „Патронажна  грижа“ следва да се осъществява, 

съобразно, утвърдени със Заповед на Кмета на Община Завет „Вътрешни правила и  

процедури за предоставяне на услугата от общ икономически интерес „патронажна 

грижа“   

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.7, т.23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение изискванията на 

Ръководство на бенефициента  за изпъленние и управление на проект по Процедура 

чрез директно предоставяне на БФП-BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА 

+“ по ОП РЧР 2014-2020 и във връзка с  изпълнение на проект „Патронажна грижа 

+ в Община Завет, Адм. № BG05M9OP001-6.002-0170-C01, Общинският съвет гр. 

Завет   

 

РЕШИ: 

 

1. Общинският съвет гр. Завет възлага на Кмета на Община Завет да издаде 

заповед - акт за възлагане  за предоставяне на помощ за осъществяване на услуга от 

общ икономически интерес- патронажна грижа + на основание  Решение на ЕК 

2012/21/ЕС.  

              

 



                                           
 

 

 

 

2. Възлага на Кмета на Община Завет да утвърди Вътрешни правила по 

предоставяне на услугата от общ икономически интерес „патронажна грижа“ по проект 

№ BG05M9OP001-6.002-017 „Патронажна грижа + в Община Завет“. 

            3. Услугата „Патронажна грижа+“, финансирана по ОП „Развитие на човешките 

ресурси" 2014-2020 г. да се ползва от потребителите в община Завет без заплащане на 

такса. 

            4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет  и 

Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

            Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 

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

 

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  № 21 от 26.07.2021 година 

 

 

ПО  СЕДМА  ТОЧКА 

Разпореждане с недвижим имот, собственост на община Завет в с. Иван 

Шишманово.  

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

Общинският съвет гр. Завет с 13 (тринадесет) гласа  „За”, „Против”– 0 (нула), 

„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 3 (трима), един не участва в гласуването, от 

проведеното съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, поименно гласуване прие следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 205 

 

В общинска администрация гр. Завет е постъпило заявление от  страна на 

физическо лице за закупуване на недвижим имот, находящ се в с. Иван Шишманово, с 

адрес ул. „Янтра“ № 1А с площ 1168 кв.м. За имота има съставен АПЧОС № 

1086/26.04.2021 г., вписан в Служба по вписванията. 

         Имотът е включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2021 г., приета от Общински съвет Завет, с която са 

определени общинските имоти, които Община Завет има намерение да продаде през 

2021 г.  

В Закона за общинската собственост и Наредба № 2 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет гр. Завет е 

определен редът за продажба на имоти – частна общинска собственост. В случаите на 

сделки по разпореждане, кметът на общината възлага на оценител на недвижими имоти 

изготвянето на оценка на общинското имущество, предмет на търга или конкурса. 

Оценките се одобряват от Общинския съвет при вземане на решение за разпоредителна 

сделка. 

За недвижимия имот - празно дворно място с площ 1168 кв.м., находящ се в с. 

Иван Шишманово кв. 1 УПИ I – общински, съгласно действащия ПУП на с. Иван 

Шишманово, одобрен със заповед № 46/13.05.1996 год. на кмета на община Завет, ул. 

„Янтра“ № 1А, е изготвена данъчна оценка по чл. 264 от ДОПК и пазарна оценка от 

лицензиран оценител, както следва: 

 

Данъчна оценка на имота: 2 214,50 лв. 

Пазарна оценка на имота:  3 228,70 лв.  

 

С продажбата на имота ще се реализира годишната програма, както и ще 

постъпят и допълнителни приходи в общинския бюджет, от една страна, а от друга ще 

бъде удовлетворен желанието на заявителя - жител на Община Завет. 

Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА при отдаване под наем, под 

аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на 

територията на съответното населено място извън територията на общинския център,  



                                           
 

 

 

 

извън случаите на приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският 

съвет определя:  

 

1. 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;  

2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго 

общинско имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски 

земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти 

от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно 

значение в съответното населено място. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от 

Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37, ал. 1 и ал. 4, чл. 38, ал. 1 от Наредба 

№ 2 на Общинския съвет - гр. Завет за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общинският съвет гр. Завет   

 

РЕШИ: 

    

1. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на имот в с. 

Иван Шишманово  – частна общинска собственост, както следва: 

     1.1. Празно дворно място с площ 1168 кв.м., находящ се в с. Иван Шишманово 

кв. 1 УПИ I – общински, съгласно действащия ПУП на с. Иван Шишманово, одобрен 

със заповед № 46/13.05.1996 год. на кмета на община Завет, ул. „Янтра“ № 1А. За имота 

има съставен АПЧОС № 1086/26.04.2021 г.   

Данъчна оценка на имота: 2 214,50 лв. 

Пазарна оценка на имота:  3 228,70 лв. 

     Определя начална тръжна цена: 3 228,70 лв.   
2. Приема изготвената пазарна оценка на оценител на недвижими имоти по т. 1. 

 3. Определя стъпка за наддаване за имота, описан в т.1 – 5 % от началната 

тръжна цена. 

 4. Определя депозит за участие в публичния търг за имота, описан в т.1 – 50 % 

от началната тръжна цена. 

 5. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 

продажба на горепосочения имот по законоустановения ред.   

 6. Не се допускат до участие в търга лица, които по отношение на общината са 

неизправни длъжници – имат неизплатени наеми, неиздължени данъци и такси. 

 7. Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват 

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

техническата инфраструктура на територията на с. Иван Шишманово, Община Завет.   

 8. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 

Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

 

 



                                           
 

 

 

 

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

му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет – гр. 

Завет. 

 

 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 

 

Ерсин  Исмаил………………… 

Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

Протокол  № 21 от 26.07.2021 година 

 

 

ПО  ОСМА  ТОЧКА 

Изменение на кадастралните граници на поземлени имоти – публична 

общинска собственост.     

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

 

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

„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 3 (трима) от проведеното съгласно чл. 27, ал. 5 

от ЗМСМА, поименно гласуване прие следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 206 

 

 В деловодството на общинска администрация – Завет е постъпило писмо от 

директора на областна дирекция земеделие – Разград, съгласно което при извършване 

на проверка в кадастрално административната информационна система на Агенция по 

геодезия картография и кадастър е констатирана грешка в отразяването на поземлен 

имот с идентификатор 32192.32.154 – собственост на община Завет в землището на с. 

Иван Шишманово, местност КЪШЛА ОРМАН, вид собственост Общинска публична, 

вид територия Земеделска, категория 7, НТП За местен път, площ 3527 кв. м.  

 С писмото директора на областна дирекция Разград, обръща внимание за 

допусната грешка при земеразделянето, касаещо границите на посочения поземлен 

имот, както и че поземления имот осигурява транспортния достъп до обектите 

разположени в чертите на Овцеферма село Иван Шишманово, но същият не е свързан 

със съществуващата пътна мрежа. Необходимо е изменение на Кадастралната карта и 

кадастралните регистри, касаещо свързването на поземлен имот с идентификатор 

32192.32.154 - полски път с поземлен имот с идентификатор 32192.19.66 - за път от 

републиканската пътна мрежа, посредством разделяне на поземлен имот с 

идентификатор 32192.32.128 - Пасище, собственост на Община Завет.  

 В близост до въпросния имот преминава републикански път – публична 

държавна собственост. За да може  имот с идентификатор 32192.32.154 да се свърже с 

републиканския път и така да осигури транспортния достъп до обектите разположени в 

чертите на Овцеферма село Иван Шишманово, както и да се  поправи констатираната 

грешка в границите на имотите, също така и за да се окаже съдействие на Областна 

администрация Разград, е необходимо изменение на кадастралните граници на 

поземлен имот с идентификатор 32192.32.154, с НТП: Местен път, с площ 3527 кв.м., 

като за целта ще се наложи да се изменят границите на имот с идентификатор 

32192.32.154 и идентификатор 32192.32.128, като около 100 кв.м. от поземлен имот с 

идентификатор 32192.32.128, с НТП: Пасище, собственост на Община Завет с площ 

2497 кв.м., ще се предаде на имот с идентификатор 32192.32.154 – местен път. По този 

начин, ще се осъществи свързването на местения път – общинска собственост с 

републикански път – публична държавна собственост, и ще се поправи констатираната  



                                           
 

 

 

 

 

грешка в отразяването на имота в кадастрално административната информационна 

система на Агенция по геодезия картография и кадастър, като по същество останалата 

част от имот с идентификатор 32192.32.128 няма да промени предназначението си.     

Съгласно Чл. 51, ал. 1 и 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, 

кадастралната карта и кадастралните регистри се поддържат в актуално състояние, като 

се изменят при установяване на: 

1. изменения в данните за обектите на кадастъра, настъпили след влизането в сила 

на кадастралната карта и кадастралните регистри; 

2. непълноти или грешки; 

3. (нова – ДВ, бр. 57 от 2016 г.) явна фактическа грешка. 

(3) Измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри се извършват по 

заявление от собственик, друго лице, когато това е предвидено в закон, или въз основа 

на служебно постъпила информация от ведомство или община. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),  чл. 51, ал. 3 от 

Закона за кадастъра и имотния регистър, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост, Общинският съвет гр. Завет  

 

РЕШИ:  

 

1. Общински съвет – гр. Завет  дава съгласие за изменение на кадастралните 

граници на поземлени имоти с идентификатор 32192.32.154 и 32192.32.128  в 

землището на с. Иван Шишманово – собственост на Община Завет.  

2. Възлага на кмета на община Завет да предприеме всички необходими действия  

за изпълнение на настоящото решение, включително да подаде искане за изменение на 

кадастралните граници до Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 

Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящето решение 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  № 21 от 26.07.2021 година 

 

ПО  ДЕВЕТА  ТОЧКА 

 Промяна на вида на собственост на общински имот и отдаването му без 

търг или конкурс на „Български пощи“ ЕАД за срок от 5 години.      

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

 

Общинският съвет гр. Завет с 13 (тринадесет) гласа  „За”, „Против”– 0 (нула), 

„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 4 (четирима) от проведеното съгласно чл. 27, 

ал. 5 от ЗМСМА, поименно гласуване прие следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 207 

 

В общинска администрация Завет постъпи заявление от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” 

ЕАД с молба за наемане и сключване на нов договор, поради което възниква 

необходимостта от вземане на решение от страна на Общински съвет – Завет за 

отдаване под наем на имот общинска собственост. 

 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД е основен пощенски оператор, който чрез мрежата 

си от пощенски станции на територията на цялата страна предоставя на своите клиенти 

богато разнообразие от пощенски и търговски услуги. Тези услуги се ползват и от 

жителите на Община Завет, чрез пощенските станции на територията й. Дружеството е 

бивш наемател на помещение с обща площ 30,96 кв.м., представляващ част от имот – 

публична общинска собственост, находящ се в с. Острово /в сградата на Читалище/, за 

имота има съставен Акт за публична общинска собственост № 89/16.11.2012 г., вписан 

в Служба по вписванията – Кубрат под вх.рег. № 3966, том 15, дело № 2836 от 

21.11.2012 г. Имота е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2021 г. Договорът за наем изтече на 01.07.2021 г. 

      Съгласно чл. 24 от Закона на пощенските услуги (ЗПУ), универсалната пощенска 

услуга се предоставя от пощенски оператор, на когото със закона е възложено 

задължение за извършването на тази услуга на територията на цялата страна чрез 

организирана и управлявана от него пощенска мрежа. По силата на § 70. от ПЗР на 

Закона за изменеие и допълнение на ЗПУ (Държавен вестник, бр.102 от 2010 г., в сила 

от 30.12.2010 г.) пощенският оператор, на когото съгласно чл. 24 се възлага задължение 

за извършване на универсалната пощенска услуга, е търговското дружество „Български 

пощи" - ЕАД, за срок 15 години, считано от деня на обнародването на този закон в 

„Държавен вестник", т.е. до 30.12.2025 г. 

       В чл. 30 от Законът за пощенските услуги е предвидено, че държавата или 

общините могат да продават или да предоставят за ползване на пощенския оператор 

по чл. 24 за извършване на универсалната пощенска услуга без търг или конкурс 

недвижими имоти, които са държавна или общинска частна собственост.  

      Редът за отдаване на имоти частна общинска собственост е описан в чл.14 ал.1, 

ал.2 и ал.3 от ЗОС: 
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Чл. 14. (1) Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не 

са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на 

издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица.  

(2) Отдаването под наем на имоти по ал.1 се извършва от кмета на общината 

след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон 

е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е 

определен друг ред. Въз основа на резултатите от търга или конкурса се сключва 

договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице.  

(3) Срокът за отдаване под наем на имотите по ал. 1 се определя от общинския 

съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2 и не може да бъде по-дълъг от 10 години. 

      Видно от горното законодателят е определил по-облекчен режим за отдаване на 

имоти частна общинска собственост за нуждите на търговското дружество „Български 

пощи" – ЕАД. 

Както се посочи по – горе „Български пощи" – ЕАД е наемател на въпросния 

имот, който се ползва от наемателя за предоставяне на пощенски услуги по силата на 

наемния договор, който изтече на 01.07.2021 г. 

Имотът, който е предмет на настоящото решение не се използва от читалището 

за нуждите му, както и от общинската администрация и кметство Острово и е загубило 

предназначението си по чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост. Ето защо е 

необходимо Общински съвет – Завет да обяви целия втори етаж със ЗП 155,66 кв.м. от 

двуетажна масивна сграда с предназначение „Читалище“, с адрес с. Острово, ул. 

„Хемус“ № 45, на основание чл. 6, ал.1 и ал.3 от ЗОС за частна общинска собственост. 

След обявяването му, същият да бъде предоставен под наем на „Български пощи" – 

ЕАД по реда на чл. 30 ЗПУ и ЗОС. 

      Месечната наемна цена за на имота, включваща няколко помещения са с площ 

30,96 кв.м. се определя съгласно приложение № 1 към Наредба № 2 на Общински съвет 

– Завет, предвид факта,че имотът се намира в първа зона месечен наем на 1 кв.м. е 

равен на 4,07лв., умножено с площта на исканите помещения се получава сумата 126,01 

лв. наем на месец без ДДС или 151,21 лв. с ДДС.      

      Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА при отдаване под наем, под 

аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на 

територията на съответното населено място извън територията на общинския център, 

извън случаите на приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет 

определя:  

1. 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;  

2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго 

общинско имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски 

земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти 

от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно 

значение в съответното населено място. 
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 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 

52, ал. 5, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 6, ал. 1 и ал.3, чл. 14,  

 

 

 

ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.24 и чл.30 от 

Закона за пощенските услуги, чл.27, ал.1 и т.13 от Приложение № 1 от Наредба № 2 на 

Общинския съвет - гр. Завет за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество,  Общинският съвет гр. Завет   

 

РЕШИ: 

 

1. Общински съвет – гр. Завет обявява втори етаж със ЗП 155,66 кв.м. от 

обособена част от двуетажна масивна сграда „Читалище“,  с административен адрес с. 

Острово, ул. „Хемус“ № 45, находящ се в имот  с пл. № 713 от кв. 79, съгласно 

действащия ПУП на с. Острово за частна общинска собственост. 

     2. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 

съставяне на нов акт за общинска собственост на имота по т.1 от настоящето решение.  

3. След изпълнение на т.2 от настоящето решение, Общински съвет – Завет 

възлага на кмета на община Завет да сключи нов договор за наем за помещения с обща 

площ 30,96 кв.м. находящи се на втория етаж на двуетажна масивна сграда 

„Читалище“, с адрес с. Острово, ул. „Хемус“ № 45, с търговското дружество 

„Български пощи" – ЕАД за срок от 5 години при цена 151,21 лв. с ДДС месечен наем. 

 4. Определя 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско 

имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски 

територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, 

общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 

с. Острово, Община Завет.   

 5. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 

Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
Настоящото решение подлежи на 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
 

 

 


