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гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 239
План-сметката за необходимите разходи за предоставяне на услугите
по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за
тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации
и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в
община Завет за 2021 г. е приета с Решение № 144 по Протокол № 15 от 28.01.2021 г. на
Общински съвет гр. Завет.
С Решение № 168 по Протокол № 17 от 31.03.2021 г. на Общински съвет гр. Завет
план-сметката е актуализирана в частта на разходите за проучване, проектиране,
изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови
отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от
Закона за управление на отпадъците. Актуализацията е направена съгласно § 58 от
Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ЗИД
на ДОПК) (Обн., ДВ, бр. 105 от 11.12.2020 г.) месечните обезпечения и отчисления за
2020 г. по чл. 60, ал.2, т.1 и 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО)
за периода от 1 март до 31 декември 2020 г. остават по сметката на общината, която ги е
събрала, и се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани
промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин за определяне и размер на
таксата за битови отпадъци. Регионалната инспекция по околната среда и водите
(РИОСВ), на чиято територия се намира съответното депо, възстановява от банковата
сметка за чужди средства преведените и неусвоени от общините месечни обезпечения и
отчисления за 2020 г. по чл.60, ал.2, т.1 и 2 и чл.64, ал.1 от ЗУО за периода от 1 март до
31 декември 2020 г.
На 28.01.2021г. по сметката на Община Завет са възстановени средства в размер
на 120 869,52 лв. Средствата бяха насочени към обезпечаване на разходите за

проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците, и по конкретно в
частта на отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО.
Необходимо е да се направи актуализация на план-сметка за необходимите
разходи за предоставяне на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци
до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в
съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване в населените места в община Завет за 2021 г., както и на бюджета за 2021г.,във
връзка със следното:
1. За периода 01.01.2021 г. – 20.12.2021 г. в Община Завет са получени фактури от
Община Разград във връзка с отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО. Обща стойност на
фактурираното задължение е в размер на 256 408,85 лв. През годината община Завет е
превела на община Разград 127 902,20 лв. за отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО.
Планираните за 2021г. средства по план-сметката за необходимите разходи за
предоставяне на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до
съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в
съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване в населените места в община Завет за 2021 г. за отчисленията по чл.60 и 64 от
ЗУО са в размер на 188 892 лв. на база 2 200 тона количество извозени отпадъци.
От получените фактури през 2021г. за отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО,
количеството извозени отпадъци към 20.12.2021 г. e 2331,38 тона. на обща стойност
256 408,85 лв.
Видно от изложеното, се налага да се актуализира, както план-сметката за
необходимите разходи за предоставяне на услугите по събиране и транспортиране на
битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на
битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване в населените места в община Завет за 2021 г. в
частта на отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО, така и бюджета в приходната му част.
Средствата за отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО са заложени по бюджета в
приходната част със знак „минус“ (-) по приходен параграф §§ 61-02 „Трансфери между
бюджети - предоставени трансфери (-)“.
Необходимият допълнителен финансов ресурс за отчисленията по чл.60 и 64 от
ЗУО е в размер на 67 517 лв. С този ресурс ще се актуализира приходната част на
бюджета със знак „минус“ (-) по приходен параграф §§ 61-02 „Трансфери между
бюджети - предоставени трансфери (-)“ и план-сметката за необходимите разходи за
предоставяне на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до
съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в
съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване в населените места в община Завет за 2021 г. в частта на отчисленията по
чл.60 и 64 от ЗУО.

2.
За периода 01.01.2021 г. – 20.12.2021 г. в Община Завет са получени фактури от
Община Разград във връзка депонирането на битови отпадъци в Регионално депо за
неопасни отпадъци – Разград – съгласно договор № 206/31.07.2020 г. /13,30 лв./т./. Обща
стойност на фактурираното задължение е в размер на 39 718,59 лв. През годината
община Завет е превела на община Разград 39 718,59 лв.
Планираните за 2021г. средства по план-сметката за необходимите разходи за
предоставяне на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до
съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в
съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено
ползване в населените места в община Завет за 2021 г. за депонирането на битови
отпадъци в Регионално депо са в размер на 29 260 лв. на база 2 200 тона количество
извозени отпадъци.
От получените фактури през 2021г. за депонирането на битови отпадъци в
Регионално депо, количеството извозени отпадъци към 20.12.2021 г. e 2331,38 тона на
обща стойност 39 718,59 лв.
Видно от изложеното, се налага да се актуализира, както план-сметката за
необходимите разходи за предоставяне на услугите по събиране и транспортиране на
битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на
битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на
териториите за обществено ползване в населените места в община Завет за 2021 г. в
частта депонирането на битови отпадъци в Регионално депо, така и на бюджета в
приходната и разходната му част.
Общо необходимите средства, с които ще се актуализира план-сметката за
дейност „Чистота“ възлизат на 77 976 лв.
Обезпечаването с допълнителен финансов ресурс на разходите по план-сметката
ще е на база преизпълнение на няколко приходни параграфи, видно от месечният отчет
на бюджета към 30.11.2021г. Приходните параграфи, за които се предлага
промяна/актуализация, във връзка с тяхното преизпълнение са:
-

§§ 24-06 „приходи от наеми на земя“ – 46 210 лв.;
§§ 28-09 „наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски“ –
24 263 лв.;
§§ 27-11 „такси за административни услуги“ – 7 503 лв.

От гореописаното преизпълнение в размер на 77 976 лв., една част 67 517 лв.
ще се насочат/актуализират в приходната част по параграф §§ 61-02 „Трансфери между
бюджети - предоставени трансфери (-)“ за отчисленията по чл.60 и 64 от ЗУО, а
останалите 10 459 лв. ще се насочат в дейност 623 „Чистота“ по разходен параграф §§
10-20 „външни услуги“ за депонирането на битови отпадъци в Регионално депо.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 66 от Закона за

местни данъци и такси (в редакция към ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.), чл. 8, ал. 4 от
Закона за местните данъци и такси, чл. 20а, ал. 2 от Наредба № 9 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Завет, и във връзка с във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси
и чл.37, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба № 10 за условията и реда за съставянето на
бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години за съставянето,
приемането, изпълнението и отчитането на бюджета на община Завет, Общинският
съвет – гр. Завет
РЕШИ:
1.
Актуализира план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите
по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за
тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации
и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места
в община Завет за 2021 г., в частта на разходите за проучване, проектиране, изграждане,
поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или
други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на
битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на
отпадъците, съгласно Приложение № 1;
2.
Актуализира бюджета на община Завет за 2021 г. в приходната му част, съгласно
Приложение № 1.1.;
3.
Актуализира бюджета на община Завет за 2021 г. в разходната му част, съгласно
Приложение № 2;
4.
Задължава Кмета на община Завет да разпредели одобрените средства по
бюджета на Община Завет за 2021 година по функции, дейности и параграфи съгласно
ЕБК (Единна бюджетна класификация).
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. Завет.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет
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РЕШЕНИЕ № 240
Съгласно § 60 на Преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение
и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс обнародван в „Държавен
вестник“ брой 105 от дата 11.12.2020 г. месечните обезпечения и отчисления за 2021 г.
по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците може да се
разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без
да се изменя приетият от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за
битови отпадъци.
Дължимите месечни отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1
от Закона за управление на отпадъците се внасят в срок до 31 декември 2021 г.
За периода от 1 януари до 31 декември 2021 г. не се начисляват лихви върху
дължимите суми за месечни отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона
за управление на отпадъците.
Към настоящия момент Община Завет е натрупала отчисления за 2021 г. по чл.
60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците в размер на 127
902,20 лева (словом: сто двадесет и седем хиляди деветстотин и два лева и двадесет
ст.), представляващи отчисления за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г., в т. ч.
отчисления по чл. 60 от ЗУО в размер на 5 750,08 лв. и отчисления по чл. 64 от ЗУО в
размер на 122 152,12 лв., които са преведени по сметка за чужди средства на РИОСВ –
Русе. Същите ще бъдат възстановени по сметката на Община Завет след подадено
искане към РИОСВ – Русе.
Дължимите отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за
управление на отпадъците за месец юли, месец август, месец септември, месец
октомври, месец ноември и месец декември 2021 г. ще останат по сметката на Община
Завет.
Община Завет възнамерява да извърши вътрешни компенсирани промени по
бюджета на общината за 2021 г. с оглед осигуряване на средства за закупуване чрез
доставка на фабрично нов сметосъбиращ автомобил, съдове за битови отпадъци за
нуждите на Община Завет и за плащане на отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64,
ал. 1 от Закона за управление на отпадъците през 2022 г., като трансформира
средствата, заделени по бюджета за изплащане на месечните обезпечения и отчисления
за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците,
в средства за закупуване на необходимата техника с оглед подобряване качеството на

извършваните услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община
Завет.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 124 от Закона за
публичните финанси (ЗПФ), § 60 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, чл. 37 от Наредба №10 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, и
чл. 5, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет Завет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация (Мандат 20192023), Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Дава съгласие средствата за изплащане на месечните обезпечения и
отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците да бъдат трансформирани в средства за закупуване чрез доставка на
фабрично нов сметосъбиращ автомобил, съдове за битови отпадъци за нуждите на
Община Завет и за плащане на отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от
Закона за управление на отпадъците през 2022 г., като задължава Кмета на община
Завет да извърши вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Завет за
2021 година.
2. Дава съгласие Кмета на община Завет да подаде искане до РИОСВ – Русе за
възстановяване по сметката на Община Завет на внесените месечни обезпечения и
отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на
отпадъците.
3. Задължава Кмета на община Завет да отрази промените по бюджета на
Община Завет за 2021 година по съответните приходни параграфи, раздели, функции,
дейности и разходни параграфи от Единната бюджетна класификация за 2021 година,
като увеличи приходната и разходната част на бюджета с размера на месечните
обезпечения и отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за
управление на отпадъците.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез 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 № 24 от 29.12.2021 година
ПО ТРЕТА 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 30.12.2021г.
Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС
Общинският съвет гр. Завет с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула),
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 4 (четирима) от проведеното поименно
гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 241
В деловодството на Общинския съвет гр. Завет на 01.12.2021 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 предвид
епидемичната обстановка в страната ще се проведе неприсъствено на 30.12.2021г. (четвъртък),
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 бюджет на Асоциацията по В и К за 2021 година, по смисъла на чл.198в,
ал. 4, т. 9 от Закона за водите;
4. Съгласуване на проект на Бизнес плана на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр.
Разград за развитие на дружеството през регулаторен период 2022 – 2026 г.;
5. Съгласуване на договор за предоставяне на питейна вода на „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, гр. Търговище;
6. Съгласуване на договор за предоставяне на питейна вода на „Водоснабдяване и
канализация“ ООД, гр. Исперих;
7. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в
бюджета за 2022 г. по реда на чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на
асоциациите по водоснабдяване и канализация;
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 съотношение
на гласовете на членовете е както следва:
Областният управител, представляващ държавата
Община Разград
Община Кубрат
Община Завет

35,00%
34.78 %
12,49%
7,21%

Община Лозница
Община Цар Калоян

6,31%
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: 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 4 по т. 4: 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 5 по т. 5: 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 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. Исперих.
Решение 7 по т. 7: На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите във връзка с чл. 20,
ал.3 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 решение
препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета за 2022 г. да е в размер на
8 750,00 лв. (осем хиляди седемстотин и петдесет лв.)
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.
С оглед на срока за провеждане на заседанието, насрочено за 30.12.2021г.

(четвъртък), и необходимостта от осигуряване на участието на представителите на
Община Завет в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, и
за защита на особено важни и значими обществени интереси, свързани с дейността на
Асоциация по ВиК се налага общинският съвет гр. Завет да допусне предварително изпълнение
на настоящото решение, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.
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 извънредно заседние на Общото събрание на Асоциация
по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград,
насрочено за 30.12.2021г. (четвъртък), Общинският съвет гр. Завет

РЕШИ:
1. Дава мандат на Ахтер Сюлейманов Велиев - Кмет на община Завет за участие в
насроченото извънредно заседние на Общото събрание на Асоциацията по ВиК.
2. При невъзможност лицето по т. 1 да участва, Общинският съвет гр. Завет дава мандат
на арх. Денис Юнал Татар - заместник кмет на Община Завет за участие в насроченото
извънредно заседние на Общото събрание на Асоциацията 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 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.
3.4. По т. 4 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.
Становище по т. 4 от дневния ред:

Предложеното увеличение на цената на водата не е мотивирано, справедливо и
целесъобразно.
Предвид, че цената на водата е най-висока в Област Разград, поради ниските
доходи на населението на общината, увеличението на цената на водата е неприемливо.
Реално това още повече утежнява и без това влошаващото се финансово състояние на
българските домакинства, предвид ръста на повишаване цените на основни стоки и
услуги. Липсва подобрение на качеството на услугата. Липсват реално извършени
инвестиции. Няма подобрение на показателите за качеството на услугата, касаещи
загубите на вода, които продължават да са висок процент, т.е. увеличаването на цената
на водата не кореспондира с качеството, със загубите и с реално извършените
инвестиции. Гражданите не виждат предвиденото увеличение на цената на водата да се
отрази върху повишаване качеството на услугата. Те нямат избор и се задължават да
плащат по-висока цена на водата. Потреблението е онова, което трябва да генерира
приходи, за да може нормално да работи ВиК дружеството. Гражданите следва да
плащат в съответствие с качеството на предоставяне на услугата, която получават,
а ВиК дружеството следва да планира и реализира инвестиции за подобряване на
мрежата и подновяването ѝ.
3.5. По т. 5 от дневния ред - Съгласуване на договор за предоставяне на питейна вода
на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Търговище, 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.
3.6. По т. 6 от дневния ред - Съгласуване на договор за предоставяне на питейна вода
на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Исперих, 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.

3.7. По т. 7 от дневния ред - Приемане на решение за препоръчителния размер на
вноската на държавата в бюджета за 2022 г. по реда на чл. 20, ал. 3 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.198в, ал.4 от Закона за водите във връзка с чл. 20, ал.3 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 решение препоръчителният размер
на вноската на държавата в бюджета за 2022 г. да е в размер на 8 750,00 лв. (осем хиляди
седемстотин и петдесет лв.)
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.

5. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване
на участието на представителите на Община Завет в извънредно заседание на Общото
събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, насрочено за 30.12.2021г. (четвъртък) и
защита на особено важни и значими обществени интереси, свързани с дейността на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД
гр. Разград, Общинският съвет гр. Завет допуска предварително изпълнение на

решението. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение може да се
оспори в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс, чрез
Общинският съвет гр. Завет пред Административен съд Разград от обявяването на
решението.
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 № 24 от 29.12.2021 година

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Избиране на временна комисия за изготвяне на проект на Правилник за
изменение и допълнение на Правилника за работа на Общински съвет - Завет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за
мандат 2019-2023 г.
Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС
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 № 242
Общинския съвет гр. Завет с Решение № 15 по Протокол № 3 от 16.12.2019 г. е
приел Правилник за работа на Общински съвет - Завет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г.
От приемането на посочения правилник до настоящия момент ЗМСМА е
допълван и изменян 3 пъти.
На 29.11.2021 г. в деловодството на Общински съвет гр. Завет е постъпил
Протест от Зам.- Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура гр. Разград –срещу чл.
11, ал. 2 изр. 1-во, чл. 15, чл. 16 и чл. 56 ал. 2 от Правилник за организацията и
дейността на Общинския съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация мандат 2019 – 2023 г.
С оглед на тези обстоятелства се налага прецизиране на текстовете на
действащия Правилник с разпоредбите на Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА).
С цел да се изготви проект на Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за работа на Общински съвет - Завет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 г., е
необходимо Общинският съвет гр. Завет да изгради Временна комисия със задачата да
изготви и предложи за приемане от Общинския съвет, проект на Правилник за
изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за
мандат 2019-2023 година, като при изготвянето му е необходимо да се синхронизира с
разпоредбите на ЗМСМА.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:

1. Създава Временна комисия за изготвяне на проект на Правилник за изменение
и допълнение на Правилника за работа на Общински съвет Завет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2019-2023 година, като
комисията се състои от пет члена.
2. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:
Председател: Ерсин Исмаил
Членове: Нихат Расим
Сунай Караюсеин
Селиман Вели
Хюсеин Руфи.
3. Комисията се избира за срок до окончателното приемане на Правилник за
изменение и допълнение на Правилника за работа на Общински съвет Завет, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2019-2023
година
4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и
Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването
му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр.
Завет.
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет

