
                                           
 

          
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

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

Протокол  № 26 от 24.03.2022 година 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определяне и администриране  

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет    

  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

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

 
РЕШЕНИЕ  № 267 

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

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

Завет. 

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

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

Община Завет. 

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

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

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

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

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

събиране на територията на Община Завет. 

Към самата наредба има приложения, в които са описани услугите, които общината 

предлага, срокът за изпълнението им, както и таксата и/или цената, която гражданите следва да 

заплатят. Посочените в приложенията услуги  са определени в зависимост от действащите към 

момента на приемане на наредбата закони, като вследствие на изменението на последните, е 

необходимо да се изменят и предлаганите от община Завет услуги, както и размера на техните 

такси и/или цени.  

С Решение № 50 на МС от 03.02.2022 г. за приемане на стандарти  за делегираните от 

държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г.  е разписан норматив за 

подпомагане храненето  на децата  от подготвителните  групи  и учениците от 1-4 клас. От 

01.01.2022 г. до 31.03.2022 г. ще се предоставят по 94 лв.  на дете, а от 01.04.2022 г. по 154 лв. 

на дете/ученик. 

По норматив за подпомагане  заплащането на такси в изпълнение на чл. 283, ал. 9 от 

ЗПУО ще се предоставят по 174 лв. на дете/ученик.  

По Норматив за издръжка  на дете в общинска детска градина или общинско училище, 

включващ и компенсиране  отпадането на съответните такси по ЗМДТ ще се предоставят по 

650 лв. на дете. 

С § 5, 6 и 7 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение 

на Закона за корпоративното подоходно облагане /обнародван в ДВ. бр. 17 от 01 март 



                                           
 

 

 

 

2022 г./ в Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО), Закона за 

здравето и Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) са въведени редица изменения и 

допълнения, които уреждат нормативно отпадането на таксите за детски градини и 

ясли. 

 Целта е да бъдат облекчени родителите на децата в детски ясли и градини. С 

оглед пълното освобождаване на родителите от заплащане на такси, чрез държавния 

бюджет се осигурява пълния размер на издръжка на децата от детски ясли и детски 

градини. 

Тези промени по бюджета на предучилищното образование налагат и промени по  

Наредба № 9.  

Освен тези промени, във връзка с направен анализ на предоставяните от Община Завет 

административни услуги и вписаните в Административния регистър   административни услуги, 

се налага прецизиране в наименованията на някои услуги,  отмяна на други и вписване на нови 

административни услуги в  наредбата.  

При определяне размера на таксите  на услугите сме се ръководили от  Методиката  за 

определяне на разходоориентиран размер на таксите по чл.7а от Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и 

разходването им. Предложените такси не покриват напълно разходите на общината и разликата 

е за сметка на общинския бюджет. 

 

2.  Цели,  които се поставят: 

Да се актуализира и прецизира Наредба № 9 на Общинския съвет гр. Завет за 

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

Община Завет. 

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 

 Финансовите средства, необходими за прилагането на предложената промяна, 

ще са за сметка на държавния бюджет.  

 

 4. Очаквани резултати от приеманите изменения: 

4.1. Съответствие на съдържанието на Наредба № 9 с действащите нормативни актове 

от по-висока степен.; 

4.2.  Ясен  регламент в уредбата на обществените отношения,  касаещи подпомагане на 

заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в яслена 

група, редовна група в ЦДГ и децата, обхванати  в задължителното предучилищно образование, 

осъществявано от държавните и общинските детски градини и училища. 

4.3. С предлаганите изменения на наредбата ще се улесни достъпът до предучилищно 

образование. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и Република България:  

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

Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на 

Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско 

законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към 



                                           
 

 

 

 

регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото настоящият проект има за 

предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА от Общински съвет – Завет като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с 

разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”. 

 
На основание чл. 26, ал. 2,  чл.37, ал. 3 и чл.39 от Закона за нормативните актове е 

публикуван проект за изменение и допълнение  на Наредба № 9 на Общинския съвет гр. Завет 

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

Община Завет на интернет страницата на Община Завет на 18.02.2022 година.  

Към  настоящия  момент предложения по проекта не са постъпили.  

Предвид изложеното и на основание чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от 
Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 28, ал. 1 от Закона за 
нормативните актове, § 5, § 6, § 7 и § 9 от Преходни и заключителни разпоредби на 
Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Обн. ДВ. бр. 17 
от 01 март 2022 г.), чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, чл. 21, ал. 2 във връзка с 
ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общинският съвет – гр. Завет 
 

РЕШИ:  
 

          1.  Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет, приета 

с приета с Решение №132 по протокол № 18 от 26.01.2009 г., както следва: 

 

 

Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет 
(Приета на основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ с 
Решение № 132 от Протокол № 18 от 26.01.2009 г.,изм. и доп. с Решение № 207 по Протокол 
№ 28/10.11.2009г., изм. и доп. с Решение № 226 по Протокол № 32/29.01.2010г., изм.и доп. с 
Решение №241 по Протокол № 34/23.04.2010г.,изм.и доп. с Решение № 272 по Протокол № 
41/07.10.2010г.,изм.и доп. с Решение №298 по Протокол №44/31.01.2011г,изм.и доп. с Решение 
№25 по Протокол №05/20.02.2012г,изм.и доп. с Решение № 84 по Протокол № 
12/29.10.12г.,изм.и доп. с Решение №94 по Протокол №14/27.11.2012 г.,изм.и доп. с Решение 
№124 по Протокол № 17 от 28.03.2013 г.,изм.и доп. с Решение №313  по Протокол № 44 от 
09.04.2015 г, .,изм.и доп. с Решение №77  по Протокол № 07 от 18.04.2016 г.,изм. с  Решение 
№35/19.09.2016 г. на Административен съд Разград, изм. с  Решение №49/19.07.2017 г. на 
Административен съд Разград, , изм. с  Решение №50/21.07.2017 г. на Административен съд 
Разград,  изм.и доп. с Решение №232  по Протокол № 21 от 18.08.2017 г., изм.и доп. с Решение 
№291  по Протокол №26/26.01.2018г. на ОбС – Завет, изм. с Решение № 3/18.01.2019 г. на 
Административен съд – Разград, изм. и доп. с Решение № 413/31.01.2019 г., изм. и доп. с 
Решение №489 от 29.08.2019 г., изм. и доп. с  Решение № 92/ 05.08.2020 г., изм. и доп. с  
Решение № 92/ 25.02.2021 г. на Общинския съвет гр. Завет) 

 § 1. В чл.2, ал.1, т. 3 думите „детски ясли“ и „детски градини“ се заличават. 
 § 2. В Глава втора в наименованието на  Раздел III „Такси за детски ясли, детски 
градини и други общински социални услуги“,  думите „детски ясли“ и „детски градини“, 
„и други“ се заличават. 



                                           
 

 
 

 

§ 3. В Глава втора,  Раздел III се правят следните промени:  

 1. Отменя чл. 24. 

 2. Отменя чл. 25. 

 3. Отменя чл. 26 

 4. В чл. 27, ал. 5  придобива следния вид: 

            (5) Ползвателите на социалните  услуги  „Патронажна грижа“  и „Асистентска 

подкрепа“  не заплащат такса.  

  

 § 4.  В Приложение № 3 към чл.33 – „Такси за технически услуги“, в Приложение 
№ 4 към чл. 36 – „Такси за административни услуги“  и в Приложение № 5 към чл. 46, 
„Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от община Завет“ прави следните 
промени, както следва: 

 1. В Приложение № 3 към чл.33 – „Такси за технически услуги“, се променя 
наименованието на административна услуга  № 2083, записана под пореден номер т.2, което 
става: „Издаване  на виза за проектиране.“ 

 2. В Приложение № 4 към чл. 36 – „Такси за административни услуги“, Раздел I. 

Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне,  се правят следните 

промени: 

 2.1. Променя наименованието на административна услуга № 2019, записана под пореден 
номер т.6, което става: „ Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път.“  

 2.2. Създава нова т. 7, административна услуга № 2034 с наименование „Издаване на 
препис-извлечение от акт за смърт – за втори и следващ път“, обикновена услуга – 3 дни, цена 
5.00 лв., експресна услуга 3 часа, цена 10.00 лв. 

 2.3. Променя наименованието на административна услуга № 2017, записана под пореден 
номер т. 13, което става: „Издаване на удостоверение за сключване на брак от български 
граждани в чужбина“. 

 3. В Приложение № 4 към чл. 36 – „Такси за административни услуги“, Раздел II. 
Административни услуги Нотариална дейност,  променя наименованието на 
административна услуга  № 2015, записана под пореден номер т.1, което става: „Нотариално 
удостоверяване  на  подписите на частни документи, които са едностранни актове и не 
подлежат на вписване“.  

 4. В Приложение № 4 към чл. 36 – „Такси за административни услуги“, Раздел V. 
Административни услуги - Местни данъци и такси,  променя наименованието на 
административна услуга  № 2834, записана под пореден номер  т.14, което става: „Служебно 
предоставяне на информация за наличие или липса на задължения“. 

 6. В Приложение № 5 към чл. 46, „Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от 
община Завет“, Раздел II –Административни услуги „Търговия, туризъм“, се правят следните 
промени: 

 6.1. Променя наименованието на административна услуга № 2047, записана под 
пореден номер т.4, което става: „Категоризация на места за настаняване“. 
 6.2. Отменя административна услуга № 2048, записана под т. 5.1. „Вписване на промени 
в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение.“ 



                                           
 

  
 
 

6.3. Променя наименованието на административна услуга № 2123, записана под 
пореден номер т.5.2, което става: „Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид 
и категория на туристически обект“. 
  
 7. В Приложение № 5 към чл. 46, „Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от 
община Завет“, Раздел V. Административни услуги „екология и зелена система“, променя 
наименованието на административна услуга № 2006, записана под пореден номер т.1, което 
става: „Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд (на куб. 
м.)“. 
 8. В Приложение № 5 към чл. 46, „Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от 
община Завет“, Раздел VI. Административни услуги по гражданска регистрация и 
актосъставяне, променя наименованието на административна услуга № 1994, записана под 
пореден номер т.3, което става: „Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на 
чуждестранен съд или друг орган“. 

9. В Приложение № 5 към чл. 46, „Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от 
община Завет“, Раздел VII. Други административни услуги, променя наименованието на 
административна услуга № 2784, записана под пореден номер т.8, което става:  „Вписване в 
Регистър на местните поделения на изповеданията“. 

 
 10. В Приложение № 5 към чл. 46, „Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от 

община Завет“, Раздел Х. Административно-технически услуги-устройство на територията, 

кадастър,Контрол на строителството, прави следните промени: 

10.1. Променя наименованието на административна услуга № 2054, записана под 
пореден номер т.7, което става:“ Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по 
които се издава разрешение за строеж“. 

10.2. Отменя административна услуга № 2392, записана под т. 8: „Съгласуване на 
инвестиционен проект – заснемане за узаконяване и издаване на акт за узаконяване на строеж“. 

10.3. Променя наименованието на административна услуга № 2115, записана под 
пореден номер т.24, което става:“ Одобряване изменението на кадастрален план“. 

10.4. Променя наименованието на административна услуга № 2099, записана под 
пореден номер  т.34, което става: „Справки (устни и писмени) от кадастъра“. 

10.5. Променя наименованието на административна услуга № 2117, записана под 
пореден номер т.38, което става: „Одобряване на подробен устройствен план“. 

 
11. В Приложение № 5 към чл. 46, „Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от 

община Завет“, Раздел Х. Административно-технически услуги-устройство на територията, 
кадастър,Контрол на строителството, отменя подточки 19.1, 19.2 и 19.3 на Услуга № 2043 
„Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти“, записана под  т.19. Определя 
срок за изпълнение - 14 дни от влизане в сила на определената цена по чл.210 от ЗУТ, Цена на 
услугата - определянето става по реда на чл.210 от ЗУТ. 

 
 12. В Приложение № 5 към чл. 46, „Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от 
община Завет“, вписва следните административни услуги, както следва: 

 
 
 
 
 
 

 



                                           
 

Приложение № 5 към чл. 46, 
Услуги и цени на услуги, и права предоставяни от община Завет 

№ 
по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА 
УСЛУГА 

БЪРЗА 
УСЛУГА 

ЕКСПРЕСНА 
УСЛУГА    

 

срок 
цена в 
лева 

срок 
цена 
в 
лева 

срок 
цена в 
лева 

 

I. Административно-технически услуги   

Общинска собственост              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 

Отразяване на настъпила промяна в 
списъците на граждани с многогодишни 
жилищноспестовни влогове 

14дни 00.00     

2470 
 
 

  

II. Административни услуги 
"Търговия, туризъм”             

 

5.5. 
 

Прекратяване на категория на 
туристически обект по искане на лицето, 
извършващо дейност в обекта. 

14дни 00.00 

    

2050 

5.6 Потвърждаване или промяна категорията 
на туристически обект 

14дни 110.00 

    

2089 

5.7. 
Регистриране на места за настаняване 
клас "В" - апартаменти за гости и стаи за 
гости 

14дни 
10.00 
лв./легло 

    

3122 

5.8. 
 
 

Прекратяване на открита процедура по 
категоризиране на туристически обекти 
 

14дни 10.00 

    

3199 

5.9 
Промяна на вписаните обстоятелства в 
Националния туристически регистър по 
искане на вписаното лице  

7 дни 150.00 

    

2008 

III. Административни услуги  „Транспорт” 
 

2а 

Прекратяване на правата, произтичащи 
от удостоверение за регистрация за 
извършване на таксиметров превоз на 
пътници по молба на неговия 
притежател. 
 

7 дни 00.00 

   

  
 
357 

2б 
Издаване на удостоверение за 
регистрация за извършване на 
таксиметров превоз на пътници 

7 дни 100.00 

   

  
594 

2в 
Издаване на дубликат на удостоверение 
за регистрация за извършване на 
таксиметров превоз на пътници 

7 дни 10.00 

   

  
815 

2г 

Вписване на автомобили и/или водачи, 
които извършват таксиметров превоз на 
пътници от името на регистриран 
превозвач, но за своя сметка в списъците 

7 дни 10.00 

   

  
 
1229 



                                           
 

към удостоверението за регистрация на 
превозвача. 

2д 

Отписване на автомобили и/или водачи, 
които извършват таксиметров превоз на 
пътници от името на регистриран 
превозвач, но за своя сметка в списъците 
към удостоверението за регистрация на 
превозвача. 

7 дни 10.00 

   

  
1230 

2е 

Отразяване на промени в 
обстоятелствата, вписани в 
удостоверение за регистрация за 
извършване на таксиметров превоз на 
пътници 

7 дни 100.00 

   

 1442 

2ж 
Издаване на дубликат на разрешение за 
таксиметров превоз на пътници 

7 дни 10.00 

   

 2715 

2з 
Прекратяване на действието на 
разрешение за таксиметров превоз на 
пътници 

7 дни 00.00 

   

 3166 

2и 
Отразяване на промени в 
обстоятелствата, вписани в разрешение 
за таксиметров превоз на пътници 

7 дни 10.00 

   

 3167 

7а 

Издаване на разрешение за ползване на 
място публична общинска собственост 
за извършване на търговска и/или друга 
дейност на открито чрез поставяне на 
съоръжения и елементи 
Забележка: Таксата за ползване на 
публична общинска собственост е 
съгласно Приложение № 1 към чл.21  

7 дни 15.00 

   

 3205 

13. 

 
Учредяване на еднократно право на 
прокарване и/или преминаване на 
съоръжение на техническата 
инфраструктура през имот-общинска 
собственост 

Съгл.  
норма- 
тивни- 
те 
доку- 
менти 

Цената се  
опреде-
ля по 
реда на 
чл.210 от 
ЗУТ    

 2005 

14. 

Определяне на маршрут и издаване на 
разрешение за движение на автомобили 
превозващи извънгабаритни товари 

7 дни 20.00 

   

 2051 

V. Административни услуги „екология и зелена система“ 

12. 

Издаване на разрешително за ползване 
на водни обекти - публична общинска 
собственост, с изключение на 
разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от 
Закона за водите 

до 30 
дни 
след 
реш. на 
ОбС 

250.00    

1993 

13. 

Издаване на разрешително за 
водовземане от води, включително от 
язовири и микроязовири и минерални 
води - публична общинска собственост, 
както и от находища на минерални води 
- изключителна държавна собственост, 
които са предоставени безвъзмездно за 
управление и ползване от общините 

до 30 
дни 
след 
реш. на 
ОбС 

250.00    

2004 



                                           
 

 

VII. Други административни услуги  

3. 

Издаване на удостоверение за 

осигурителен стаж /УП 3 
7 дни  00.00 

   
2133 

3.а 

Издаване на удостоверение за 

осигурителен  доход /УП 2 
7 дни  00.00 

   
2134 

8а 

Приемане и обработка на заявления за 
изготвяне на предложения до общинския 
съвет за отпускане на персонални 
пенсии 

14 дни 00.00 

   

2127 

Х. Административно-технически услуги-устройство на територията, кадастър, 
Контрол на строителството 

 

43. Справка относно разпределение на 
идеални части от общите части на 
сгради с етажна собственост 

7 дни 10.00 
   2022 

44. Изменение на план на новообразувани 
имоти 

90 дни 30.00 
   2518 

45. Одобряване на План за управление на 
строителните отпадъци и/или План за 
безопасност и здраве 

14 дни 00.00 
   2667 

46. Промяна на предназначението на сгради 
 14 дни 

 
30.00 
 

   2879 

47. Издаване на разрешение за промяна на 
предназначението на сгради или на 
самостоятелни обекти в сгради без 
извършване на строителни и монтажни 
работи 

14 дни 30.00 

   3179 

48. Издаване на заверен препис от решение 
на Общински експертен съвет. 

3 дни 00.00 
   2519 

 
  Заключителна разпоредба 

 § 5. Наредбата влиза в сила от 01.04.2022 г.  

       2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
        Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр. Разград по реда на  АПК, 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  № 26 от 24.03.2022 година 
 

ПО  ВТОРА  ТОЧКА 
Приемане на годишен отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната 

среда на Община Завет и Програма за управление на отпадъците на Община Завет за 2021  
година 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

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

РЕШЕНИЕ  № 268 
 

В член 79 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е регламентирано 
разработването, приемането и отчитането на програмите за опазване на околната среда от 
кметовете на общини. Съгласно чл. 79, ал. 4 Програмите за опазване на околната среда на 
общините се приемат от общинските съвети, които контролират изпълнението им, а кметът на 
общината ежегодно внася в общинския съвет отчет за изпълнението на програмата за околна 
среда (чл. 79, ал. 5). Отчетите се представят за информация и в РИОСВ (чл. 79, ал. 6)  
Кметът на общината разработва и изпълнява и Програма за управление на отпадъците (ПУО) за 
територията на съответната община (чл. 52, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците - 
ЗУО), като ПУО е неразделна част от общинската програма за околна среда (чл.52, ал. 2 ЗУО). 
Кметът на общината информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението 
на програмата през предходната календарна година (чл. 52, ал. 9 ЗУО). В изпълнение 
разпоредбите на горепосочените закони Община Завет има изготвени и приети  Програма за 
опазване на околната среда на Община Завет за периода 2021 г. - 2028 г.  и Програма за 
управление на отпадъците на Община Завет 2021-2028 г.. Предстои Общинския съвет – Завет 
да приеме годишния отчет за изпълнение на програмите за 2021 година. 
  Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 79, ал. 5 от 
Закона за опазване на околната среда и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, 
Общинският съвет гр. Завет 

 

РЕШИ: 
 

1.  Приема годишен отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на 
Община Завет и Програма за управление на отпадъците на Община Завет за 2021  година. 

 2. Възлага на Кмета на Община Завет да представи годишния отчет за изпълнение на 
Програма за опазване на околната среда на Община Завет и Програма за управление на 
отпадъците на Община Завет за 2021  година  в  РИОСВ - Русе. 
 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  № 26 от 24.03.2022 година 
 

ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 
 Приемане на Краткосрочна програма на община Завет за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2021-2023 г. 
  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното гласуване 
прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 269 
 

Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местния 
ресурс от ВЕИ са важен инструмент за: Осъществяване на националната политика и 
стратегия за развитие на енергийния сектор, за реализиране на поетите от страната ни 
ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно 
устойчиво развитие. 

Общинската програма е разработена в изпълнение на задълженията на Община 
Завет по Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/ - за разработване на 
дългосрочни и краткосрочни програми за насърчаване на използването на 
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и биогорива в община Завет и съгласно чл. 9 
от закона се приема от Общинския съвет. 

 Съгласно Чл. 10. (1) от ЗЕВИ, Кметът на общината разработва и внася за 
приемане от общинския съвет общинска дългосрочна и краткосрочна програми за 
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в 
съответствие с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници 
(НПДЕВИ). 

Краткосрочната програма на Община Завет за насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми източници и биогорива е разработена в съответствие и с 
Националната енергийна стратегия на Република България.  

 
Цели, които се поставят с приемането на програмата: 

С настоящото предложение се цели синхронизиране на политиката на община 
Завет по насърчаване на възобновяемите енергийни източници, с тази на Европейския 
съюз, хармонизиране с общата държавна политика за насърчаване и използване на тази 
енергия и биогорива, както и спазване на действащото в Република България 
законодателство. Чрез прилагане и изпълнение на програмата за насърчаване 
използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива се цели община 
Завет да е енергийно ефективна и независима община с чиста околна среда и намален 
разход на енергия.  

Краткосрочната програма на Община Завет за насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми източници и биогорива има за цел: 
 - подобряване на средата за живот и труд в общината, чрез ефективно използване на 
енергийните източници.  
 



                                           
 

 
 
- намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените 

норми за вредни вещества в атмосферата.  
Използването на възобновими енергийни източници ще намали използването на 

изчерпаеми енергийни ресурси, които са основни източници на замърсяване на 
околната среда. Това се отразява и върху промяната на климата. По този начин община 
Завет ще даде своя принос за заложените цели за редуциране на емисиите на 
въглероден диоксид;  

Програмата има отворен характер и в целия си срок на действие ще се 
усъвършенства, допълва и променя в зависимост от новопостъпилите данни, 
обстоятелства, инвестиционни намерения и финансови възможности. 

 
Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба  

Финансовите средства за прилагане на Програмата ще бъдат осигурени от 
общинския бюджет, държавния бюджет, европейски, национални и други програми. 
 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз  

Програмата е в пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки 
изцяло разпоредбите и целите на националното и местно законодателство. 

 
С цел осигуряване на обществен достъп, проектът на програмата е публикуван 

на интернет страницата на Община Завет, с което се предостави възможност на 
заинтересованите лица да направят своите предложения и становища.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 9 и чл. 10, ал.1 от Закона за 
енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, Общинският  съвет гр. Завет 

РЕШИ: 
 
1. Общинския съвет - Завет приема Краткосрочна програма на община Завет за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2021-
2023 г. 

2. В изпълнение на чл. 10, ал. 3, т. 2 от Закона за енергията от възобновяеми 
източници (ЗЕВИ) възлага на Кмета на Община Завет да организира изпълнението на 
програмата и предоставя информация за изпълнението й. 

 3. Приетата Краткосрочна програма на община Завет за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2021-2023 г. да бъде 
публикувана на интернет страницата на Община Завет. 
 

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. 
 
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  № 26 от 24.03.2022 година 
 
 

ПО  ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 
Поемане на краткосрочен общински дълг под формата на временен 

безлихвен заем от централния бюджет за авансово финансиране на плащания 
(окончателно плащане) по проект № BG06RDNP001-7.008-0031 „Подобряване 
състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез 
основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административни сгради в 
община Завет“, Подобект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на 
сградата на Общинска администрация Завет“ по процедура чрез подбор № 
BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, 
оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят 
обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по 
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 
всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 
обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските 
райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие 
на селските райони 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно 
гласуване прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 270 
 

 Община  Завет е конкретен бенефициент по проект № BG06RDNP001-7.008-
0031 „Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на 
енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на 
административни сгради в община Завет“, Подобект: „Основен ремонт и 
енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация 
Завет“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие 
на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони. 

Съгласно Договор № BG06RDNP001-7.008-0031- С01 от 28.11.2019 г. за 
отпускане на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Държавен фонд 
„Земеделие“ гр. София, от една страна, и Община Завет, от друга страна, ползвателят 
може да получи авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на одобрената 
финансова помощ по проекта при условията на чл. 14 от НАРЕДБА № 12 от 
25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

 



                                           
 

 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  
Към настоящия момент Община Завет е получила авансово плащане в размер 

на 231 125,00 лв. за покриване на разходи за авансови и междинни плащания по 
сключени договори с изпълнители. Предстои извършване на окончателни плащания 
по договори с изпълнители в размер на 220 184,63 лв. (словом: двеста и двадесет 
хиляди сто осемдесет и четири лева и шестдесет и три стотинки) без ДДС. 
Окончателният размер на помощта за изплащане се определя от фонда в срок не по-
късно от три месеца след подаване на заявката за окончателно плащане. 

За финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от 
Европейския съюз, може да се отпускат временни безлихвени заеми от централния 
бюджет по бюджетите на общините при условия и по ред, определени с акт на 
Министерския съвет. За периода 2014-2020 г. това е ПМС № 215/05.10.2018г. за 
условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет 
по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни 
плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване.  

Съгласно чл. 1, ал. 1 на ПМС № 215/05.10.2018 г. , Безлихвен заем от 
централния бюджет може да бъде отпуснат на община с одобрен проект по 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 
2020 г.), която отговаря на следните условия:  

1. сключила е договор с Държавен фонд „Земеделие" за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ или административен договор;  

2. сключила е договор с изпълнител за съответния проект;  

3. сключила е допълнително споразумение към договора по т. 1 след 
провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка и/или налагане на 
финансови корекции;  

4. няма задължения към Държавен фонд „Земеделие", освен ако е допуснато 
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 
който не е влязъл в сила.  

Съгласно ал. 2 на чл. 1, в случай на наложени финансови корекции общината 
трябва да е изпълнила условията по ал. 1, т. 1 и 2 и да е извършила действителни 
плащания към изпълнителите по съответния проект в размер, равен на стойността на 
наложените финансови корекции съгласно сключеното допълнително споразумение 
по ал. 1, т. 3. 

Община Завет е изпълнила горепосочените условия и може да кандидатства за 
отпускане на безлихвен заем. 

Заемът се отпуска на общината за извършване на окончателно плащане на 
разходите по изпълнението на съответния проект в размер до разликата между общия 
размер на одобрените за финансово подпомагане разходи, включени в заявките за 
плащане, и платените по проекта авансово и междинни плащания от Държавен фонд 
„Земеделие“. Общината може да кандидатства за отпускане на заем след проверка на 
окончателното изпълнение на проекта и одобряване от Държавен фонд „Земеделие“ на 
окончателния размер на безвъзмездната финансова помощ по съответния проект, като 
подаде заявка до Държавен фонд „Земеделие“, в която се посочва размерът на заема, 
за който кандидатства. Разликата между заявения размер на разходите за  

 



                                           
 

 
 

изпълнението на конкретния проект и одобрените за окончателно 
плащане от Държавен фонд „Земеделие“ се осигурява от общината. 

Предложението е да се вземе решение за поемане на краткосрочен общински 
дълг под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за авансово 
финансиране на плащания (окончателно плащане) по проект № BG06RDNP001-7.008-
0031 „Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на 
енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на 
административни сгради в община Завет“, Подобект: „Основен ремонт и 
енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет“  
по реда на Постановление на Министерски съвет №215 от 05.10.2018 г. за условията и 
реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите 
на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по 
одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020 г. и тяхното възстановяване. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка 
с чл. 104, ал. 1, т. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) , чл. 3, т. 5, чл. 5, ал. 1, т. 5, 
чл. 13 и чл. 17 от Закона за общинския дълг (ЗОД), във връзка с чл. 1 от ПМС №215 от 
05.10.2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от 
централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за 
междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване и чл. 5, ал. 1, т. 9 
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Завет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет гр. 
Завет  

РЕШИ: 
1. Дава съгласие Община Завет да поеме краткосрочен общински дълг под 

формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за авансово финансиране 
на плащания (окончателно плащане) по проект № BG06RDNP001-7.008-0031 
„Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на 
енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на 
административни сгради в община Завет“, Подобект: „Основен ремонт и 
енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет“ 
финансиран с Договор № BG06RDNP001-7.008-0031- С01 от 28.11.2019 г. за отпускане 
на безвъзмездна финансова помощ, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 
на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от 
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, при следните основни 
параметри: 

- Максимален размер на дълга – 220 184,63 лв. (словом: двеста и двадесет 
хиляди сто осемдесет и четири лева и шестдесет и три стотинки); 

- Валута на дълга – лева; 
- Вид на дълга – безлихвен заем по реда на чл. 104, ал. 1, т. 1 от Закона за 

публичните финанси; 
- Начин на обезпечаване – одобрената безвъзмездна финансова помощ в размер 

на ползвания заем по Договор № BG06RDNP001-7.008-0031- С01 от 28.11.2019 г.; 
 



                                           
 

 
 
- Условия за погасяване: 

- Срок на погасяване – с получаване на окончателно плащане по проект 
„Подобряване състоянието на околната среда и оптимизиране на 
енергопотреблението чрез основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на 
административни сгради в община Завет“, Подобект: „Основен ремонт и 
енергоефективна рехабилитация на сградата на Общинска администрация Завет“ 
финансиран с Договор № BG06RDNP001-7.008-0031- С01 от 28.11.2019 г. за отпускане 
на безвъзмездна финансова помощ, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” 
на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата 
за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. съфинансирана от 
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони; 

- Източници за погасяване – получената сума по одобрената безвъзмездна 
финансова помощ в размер на ползвания заем по Договор № BG06RDNP001-7.008-
0031- С01 от 28.11.2019 г.; 

-  Начин на погасяване - еднократна погасителна вноска при получаване на 
окончателното плащане по Договор № BG06RDNP001-7.008-0031- С01 от 28.11.2019 г.; 

- Максимален лихвен процент – 0 % /безлихвен заем/; 
-Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – не се дължат/без такси, 

комисионни и други; 
2. Възлага на Кмета на Община Завет да предприеме всички необходими правни 

и фактически действия за изготвяне и подаване на Заявка за безлихвен заем от 
централния бюджет съгласно образец на Държавен фонд „Земеделие“, както и да 
извърши всички законови действия свързани с поемането на краткосрочен общински 
дълг под формата на безлихвен заем по реда на Постановление № 215 от 12.10.2018 г. 
на Министерски съвет за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми 
от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на междинни и 
окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските 
райони 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване, с цел извършване на плащане на 
изпълнените дейности по проект № BG06RDNP001-7.008-0031 „Подобряване 
състоянието на околната среда и оптимизиране на енергопотреблението чрез 
основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на административни сгради в 
община Завет“, Подобект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на 
сградата на Общинска администрация Завет“, по подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. 
съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.     

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. 

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  № 26 от 24.03.2022 година 
 

ПО  ПЕТА  ТОЧКА 
Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на План за 

интегрирано развитие на Община Завет 2021 – 2027 г. за периода 01.01.2021 - 
31.12.2021 г.  

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 
(нула), „Въздържали се”– 1 (един), отсъстват – 0 (нула) от проведеното гласуване 
прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 271 
 

Планът за интегрирано развитие на Община Завет за периода 2021 – 2027 г. е 

основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при 

формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в 

посочената територия.  

Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, 
инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем години. 
Изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Завет се отчита чрез 
годишни доклади за наблюдението на изпълнението му, съгласно чл. 72, ал. 2 от 
Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР), на основата на 
данните от системата за наблюдение и оценка на Плана за интегрирано развитие.  

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 
развитие на общината (Приложение 1) съдържа информация за: 

 1. общите условия за изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината 
и в частност промените в социално-икономическите условия в общината; 

 2. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за 
интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение; 

 3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 
ефективност и ефикасност при изпълнението на плана за интегрирано развитие на 
общината, в т. ч.: 

 а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 
анализ на данни; 

 б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за 
интегрирано развитие на общината през съответната година, както и мерките за 
преодоляване на тези проблеми; 

 в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 
изпълнение на плана за интегрирано развитие на общината; 

 г) мерките за постигане на необходимото съответствие на плана за интегрирано 
развитие на общината със секторните политики, планове и програми на територията на 
общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за 
адаптацията към вече настъпилите промени; 

  



                                           
 

 
 
 д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

 е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 
 4. изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и 

приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината с размера на усвоените 
средства за отчетния период и източниците на тяхното финансиране; 

 5. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението 
на плана за интегрирано развитие на общината. 

 
 
Съгласно чл. 72, ал. ал. 3 и 4 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие, Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от 
Общинския съвет Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на Плана за 
интегрирано развитие на общината.  
 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 23, ал. 1 , т.4 и чл. 24, ал.1, т. 4 от 
Закона за регионалното развитие, чл. 72, ал. ал. 1-4 от Правилника за прилагане на 
Закона за регионалното развитие, Общинският съвет гр. Завет  
 

РЕШИ:      
 
 
 

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на План за 
интегрирано развитие на Община Завет 2021 – 2027 г. за периода 01.01.2021 - 
31.12.2021г. (Съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящото решение).  
 

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

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му 
пред Административен съд - гр. Разград по реда на АПК.  
 
 
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  № 26 от 24.03.2022 година 

 
 

ПО  ШЕСТА  ТОЧКА 
Утвърждаване на  формула за финансиране на "делегирани бюджети" в 

системата на образование в Община Завет за бюджетната 2022 година                                          
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет със 12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”– 3 

(трима), „Въздържали се”– 2 (двама), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно 
гласуване прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 272 

 
Съгласно чл. 282, ал. 6 и ал. 7 от Закона за предучилищното и училищно 

образование първостепенните разпоредители с бюджет разпределят средствата, 

получени по единни разходни стандарти, между училищата, детските градини и 

обслужващите звена въз основа на формули за всяка отделна дейност, като формулите 

включват основен и допълнителни компоненти. Формулите се утвърждават от 

първостепенните разпоредители с бюджет в срок до 28 февруари на текущата година 

след обсъждане с директорите на детските градини и училищата. Утвърдените формули 

се прилагат от началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края 

ѝ. 

По изключение,  формулите за 2022 г. по чл. 282, ал. 6 от ЗПУО  се утвърждават 

до 31.03.2022 г., съгласно § 7 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2022 г. 

С оглед на изискването формулите да се утвърждават след обсъждане с 
директорите на детските градини и училищата и във връзка с оптималната организация 
на работата в общинските училища и детски градини на територията на Община Завет 
през бюджетната 2022 година се проведе работна среща, в която се обсъдиха въпросите 
за разпределението на средствата и формулите, по които ще се извърши 
разпределението на средствата. 
Обсъдени са различни варианти на формули за разпределение  на средствата, като е 
избран крайният вариант, който се предлага за утвърждаване, видно от Приложение № 
1 – Протокол от обсъждане на директорите на общински училища и детски градини на 
територията на община Завет от 17.03.2022 г. 
            В чл. 282, ал. 8 и следващи от Закона за предучилищното и училищно 
образование са посочени, основните и допълнителните компоненти, които се включват 
във формулите. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във 
връзка с  чл. 282 ал.6 и ал.7 от ЗПУО и § 7 от преходните и заключителни разпоредби 
на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г, Общинският  съвет 
гр. Завет 

 



                                           
 

 
РЕШИ: 

 
 
I. Утвърждава формула за финансиране на "делегирани бюджети" в 

системата на образование в Община Завет за бюджетната 2022 година.    
     

1. Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за 
дейност 322-Общообразователни училища, при община Завет, за бюджетната 
2022г., както следва: 
 

                              
където: 

                                          
          СФ - средства по формулата 
                                          БИ – брой институция 
                                          БП – брой паралелки 
                                          БУ- брой ученици съгласно информационната система                                        
                                                   на МОН  „Админ М” към  01.01.2022 г.  
                                         СИ – стандарт инсти/туция = 55 291 лв. 
                                         СП- стандарт паралелка = 11 766 лв. 
                                         СУ- стандарт ученик – 2 319 лв. 
                                         СРК:5 - средства по регионален коефициент 164 330:5 = 32 866 
лв.                                          
 
1.1. Формула - СРК- средства по регионален коефициент -164 330 лв. 

 
      СРК- средства по регионален коефициент = 164 330 лв. 
      У- учебни заведения 

 
2. Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за 

дейност  
326-Професионални училища, професионална гимназия, при община Завет, за 
бюджетната 2022г., както следва:  
    
СФ= (100%СИ х БИ) + (100%СП х БП) + (100%СУСГРСВМ х БУ)+(100%СУСУАСУ х 
БУ)+ (100%СРКхБИ) 
 

където: 
 

                                              СФ - средства по формулата                                        
БИ – брой институция 

                                     БК – брой клас 
                                     БУ- брой ученици съгласно информационната система  
                                                           на МОН  „Админ М” към  01.01.2022 г.  
                                      СИ – стандарт институция = 55 320 лв. 
                    СП- стандарт паралелка =15 705 лв. 

СФ= (100%СИ х БИ) + (100%СП х БП) + (100%СУ х БУ) + (СРК:5) 

СРК=СРК:У 



                                           
 

        СУУСГРСВМ- стандарт за ученик „Селско, горско, рибно 
стопанство и ветеринарна медицина“ = 3 508 лв.  

            СУСУАСУ- стандарт за ученик „Стопанско управление, 
администрация и социални услуги“= 2 319 лв. 
   СРК- средства по регионален коефициент = 23 634 лв. 

 
3.  Формула за разпределяне на средствата по стандарт за ученици на 
самостоятелна форма на обучение , при община Завет, за бюджетната 2022г. , 
както следва: 

 
СФ=100%СУСФхБУ 

 
където: 

 
                                      СФ-средства по формулата 

                      СУСФ-стандарт за ученик самостоятелна форма на 
обучение = 804лв.    

                                      БУ- брой ученици съгласно информационната система 
                                      на МОН  „АдминМ” към 01.01.2022 г.    
 

4. Формула за разпределяне на средствата по стандарт за:  Допълващ 
стандарт за материална база на училищата за учениците на редовна 
форма на обучение, при община Завет, за бюджетната 2022 г. , както 
следва: 
 

СФ=100%ДСМБхБУ 
 

                                                           където: 
                                           СФ-средства по формулата 

                           ДСМБ-допълващ стандарт за материална база  = 29 лв.    
                                           БУ- брой ученици съгласно информационната система 
                                           на МОН  „АдминМ” към 01.01.2022 г.  
 

5.   Формула за разпределяне на средствата по норматив за създаване 
условия за приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно 
подпомагане при община Завет, за бюджетната 2022 г. , както следва:   

                  
СФ=100%СРПхБУ 

            
където: 

                            СФ-средства по формулата 
                           СРП- средтва за ресурсно подпомагане = 4 081лв.    

                            БУ- брой ученици съгласно информационната система 
                                                          на МОН  „АдминМ” към 01.01.2022 г.  
 

6.   Формула за разпределяне на средствата за осигуряване на  целодневна 
организация на учебния ден за обхванатите ученици от I – VII при община 
Завет, за бюджетната 2022 г. , както следва:   
 
 



                                           
 

 
 

СФ=[(100%ГЦОУДхБГ) + (100%УГЦОУДхБУ)] + 100%СРК:Г 
 

където:                                             
                          СФ-средства по формулата 
                          БГ- брой групи 
                          БГЦОУД – брой групи на целодневна организация на учебния ден 

          ГЦОУД-група за целодневна организация на учебния ден = 2 601 
лв.    
          УГЦОУД- ученик в група за целодневна организация на учебния 
ден = 1017лв.   
          СРК – средства по регионален коефициент 44 221:17 групи= 2 601 
лв.  
          Г-  групи 

                          БУ- брой ученици съгласно информационната система на МОН  
„АдминМ” към 01.01.2022 г.                                     
       

7.   Формула за разпределяне на средствата за подпомагане храненето на деца 
от подготвителните групи  и учениците  от  I –IVклас при община Завет, за 
бюджетната 2022 г. , както следва:   
 

СФ=100%СХхБУ 
 

                                                                                  където: 
                          СФ-средства по формулата 
                          ЕРС-средства храна = 139 лв.    
                          БУ- брой ученици съгласно информационната система на МОН     
                                      „Админ М” към 01.01.2022 г. 
 

 8. Формула за разпределение средства за стипендия за ученици в гимназиален 
етап при  община Завет, за бюджетната 2022 г. , както следва:   

 
СФ1=100%СССНУхБУ 

 
където: 

                                             СФ1-средства по формулата 
                                   СССНУ-средства за стипендия за специализирани и не 

специализирани                         училища = 87 лв. 
                              БУ- брой ученици съгласно информационната система на 
МОН     
                                      „Админ М” към 01.01.2022 г. 
                              

СФ2=100%ССПППУхБУ 
 

където: 
СФ2- средства по формулата 
СССНУ-средства за стипендии за професионални паралелки в 
професионални училища = 97 лв. 

                            



                                           
 

БУ- брой ученици съгласно информационната система на 
МОН     

                                      „Админ М” към 01.01.2022 г. 
 

СФ3=100%ССУДСОхБУ 
 

където: 
СФ3- средства по формулата 
ССУДСО-средства за стипендии за ученици в дуална система 
на обучение = 262 лв. 

                           БУ- брой ученици съгласно информационната система на 
МОН     
                                      „Админ М” към 01.01.2022 г. 

 
9. Формула за допълващ  стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на 
училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от 
броя на местата: 

 
СФ=100%ДСхБММПС 

                                                       , където 
                                        СФ-средства по формулата 

                        ДС- допълващ  стандарт = 6 608лв.    
                                        БММПС- брой места моторно превозно средство 
 
       10.Формула за средства за занимание по интереси за неспециализирани, 
специализирани и специални училища: 
 

СФ=100%НИ + (НУДД х БУ) 
където: 

                                           СФ-средства по формулата 
НИ-норматив за една институция = 2 050 лв.    
НУДД – норматив за ученик в дневна форма на обучение и 
дуална система на обучение – 32 лв.: 

                           БУ- брой ученици съгласно информационната система на 
МОН     
                                      „Админ М” към 01.01.2022 г. 

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

СФ1=100%ДСУДДО1 х БУ 
където: 

                                           СФ1-средства по формулата 
ДСУДДО1 - Допълващ стандарт за ученик в дневна форма  
на обучение и дуална система на обучение в първи и втори 
гимназиален етап, за ученици в паралелки за професионална 
подготовка в не специализирани училища = 55 лв.                                
БУ- брой ученици съгласно информационната система на 

МОН     
                                      „Админ М” към 01.01.2022 г. 



                                           
 

 
 

СФ2=100%ДСУДДО2 х БУ 
където: 

                                           СФ2-средства по формулата 
ДСУДДО2 - Допълващ стандарт за ученик в дневна форма  
на обучение и дуална система на обучение в първи и втори 
гимназиален етап, за ученици в паралелки за профилирана 
подготовка в не специализирани училища = 93лв.    

                           БУ- брой ученици съгласно информационната система на 
МОН     
                                      „Админ М” към 01.01.2022 г. 

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

 
 

СФ1=100%ЦСОП х БУ 
където: 

                                           СФ1-средства по формулата 
ЦСОП - Норматив за ученик , записан в неспециализирано 
училище , обучаващ с в ЦСОП = 15 лв.    

                             БУ- брой ученици съгласно информационната система на 
МОН     
                                      „Админ М” към 01.01.2022 г. 

 
 

13. Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за 
дейност 311-Целодневни детски градини, при община Завет, за 
бюджетната 2022 г. , както следва: 
                             

СФ=(100%СЯЦГДГУхБД)+(100%СЯхБД)+(99%СД2-4ГЦГхБД)+(99%СД5-
6ГЦГхБД)+(100%СРКхБИ)+  

(100%СИхБИ) 
                               където: 

    СФ-средства по формулата 
    СЯЦГДГУ- стандарт яслена и целодневна група в детска градини и 
училище = 6 145 лв. 
    СЯ-средства ясла = 1 583 лв. 
    СД2-4ГЦГ- стандарт дете 2-4 годишни целодневна група = 2 858 лв. 
    СД5-6ГЦГ – средства  на дете 5-6 годишно в целодневна група = 3 066 
лв. 
      БД - брой деца в целодневна група, съгласно„АдминМ” към 01.01.2021 г. 
    СРК – средства регионален коефициент = 18 342,80лв. 
    СИ – стандарт институция = 31 540 лв. 
    БИ – брой институция 

14. Формула за разпределяне на средствата за подпомагане заплащането на 
такси  по чл. 283, ал.9 от ЗПУО, за периода от 01.01.2022 г до 31.03.2022 г., 
както следва: 

 



                                           
 

                  
СФ1=100%СПхБУ 

            
където: 

                             СФ1-средства по формулата за I-III месец 
              СП- средства подготвителна група 5-6 годишни = 44лв. 

      БД- брой деца съгласно информационната система 
на МОН  „АдминМ” към 01.01.2022 г. 

14.1.Норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или общинско    
училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ, 
за периода от 01.04.2022 г до 31.12.2022 г., както следва: 

                  
СФ1=100%СхБУ 

            
където: 

                              СФ2-средства по формулата за IV-XII месец 
                                        С -годишни = 488 лв. 

       БД- брой деца съгласно информационната система 
на МОН  „АдминМ” към 01.01.2022 г. 

                         
15. Формула за разпределение на средствата по единния разходен стандарт за 
местни дейности за   бюджетната 2022 година. 

Средствата от бюджета на Община Завет за издръжка на дейностите по 
възпитанието, подготовката и обучението на децата в целодневни детски градини  

за периода от 01.01.2022 г до 31.03.2022 г.,  се разпределят по следната формула: 
 

СФ = СО + СХ + ССХМ + СМ 
 

където: 

СФ -средства по формулата; 
СО  -средства за отопление – 20 000 лв. 
СХ  -средства за храна- 30 240 лв. 
ССХМ -средства за санитарно хигиени материали – 1890 лв. 
СМ   - Средства за закопуване на медикаменти и медицински материали- 400 
лв., за мед кабинет. 

- Неизразходваните целеви  средства по горепосочената компоненти от формулата до 

31.03.2022 г., да се възстановят в бюджета на първостепения разпоредител с бюджет в 

срок до 30.04.2022 година.  

  III. Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и 
обслужващите звена при изменение на броя на децата и учениците или на 
стойностите по някои от другите основни компоненти на формулата, въз основа на 
които се разпределят средствата. 

1. Разпределението на средствата между училищата, детските градини  и 
обслужващите звена по формула се извършва въз основа на броя на децата и 
учениците по информационната система на МОН „АДМИН М” към 01.01.2022 г. 

2.  Разпределението на средствата по формула може да се коригира веднъж 
годишно в резултат на промяна в броя на учениците в началото на учебната 2022/2023 
година спрямо броя им към 01.01.2022 г. Това касае както разпределението на база  
 



                                           
 

 
 
основни компоненти на формулата, така и разпределението по 

допълнителни компоненти, което се извършва въз основа на брой ученици и децата. За 
броя на учениците и децата се използват данните от информационната система на 
МОН. 

3.  Промяната в размера на средствата в резултат на промените на броя на 
учениците и децата се отразява с 1/4 от годишния размер (т. е. само за месеците 
октомври, ноември и декември). 

4.  При промяна в размера на единните разходни стандарти по време на 
годината увеличението по съответния стандарт се разпределя пропорционално на броя 
на децата и учениците. 

5.  При преобразуване на училища, детски гради в рамките на ПРБ 
остатъкът от средства по формула на училищата и детските градини, които се 
преобразуват, се отнася към преобразуваното (новото) училище-детска градина. 

6.  При закриване на училище, детска градина остатъкът от средствата по 
формула се отнася към приемното учебно заведение. 

   IV. Делегира право на Директора: 
 1. Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити; 
  1.2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите по 
бюджета на училището, детската градина до 3 дни преди края на всяко тримесечие, 
като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетен кредит за това; 
  1.3. да се разпорежда със средствата на училището, детската градина; 
  1.4 да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската 
натовареност и броя на децата и учениците в класовете, групите съобразно нормите, 
определени в подзаконовите нормативни актове; 
       1.5. самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки 
прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището,  детската 
градина; 
      1.6. да реализира собствени приходи, включително приходи от собственост. 

2. Директорът се задължава да представя в общината: 
  2.1.  Плана на бюджета, разпределен по пълна бюджетна класификация. 
  2.2. Тримесечни отчети на бюджета. 
  2.3. Справки за извършените през тримесечието компенсирани промени по плана 
на приходите и разходите в срок до последното число на последния месец от 
тримесечието и числеността на персонала. 

       2.4. Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на училището, 
детската градина до всяко пето число на месеца. 

    3. Възлага на кмета на общината да предприеме действия за изпълнение на 
горните решения. 
   4 . Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и 
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
 
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, 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  № 26 от 24.03.2022 година 

 
ПО  СЕДМА  ТОЧКА 
Издаване на запис на заповед от община Завет в полза на ДФ „Земеделие”, 

обезпечаваща авансово плащане за 2022 г. на Сдружение „Местна инициативна група 
Завет - Кубрат“, по реда на чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за 
прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ на 
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г.   

   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
Общинският съвет гр. Завет с 11 (единадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

„Въздържали се”– 6 (шест), отсъстват – 0 (нула) от проведеното поименно гласуване прие 
следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 273 
 

В деловодството на Общински съвет - Завет е постъпило писмо с наш Вх. № 03-
491/07.03.2022 г. от СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ – КУБРАТ“ с искане за 
издаване на Запис на заповед от Община Завет, в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна 
агенция, обезпечаваща авансово плащане за 2022 г. за Сдружение „Местна инициативна група 
Завет - Кубрат“. Съгласно чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. за 
прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегия за ВОМР“ 
одобрените Местни инициативни групи имат право да заявят авансово плащане в размер до 50 
% от одобрената финансова помощ за съответната година. 

Одобрената финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на Стратегията за 
водено от общностите местно развитие, за 2022 година, е в размер на 212 261,08 лв. (двеста и 
дванадесет хиляди двеста шестдесет и един лева и осем стотинки).  

Съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г., за да заяви авансово плащане в 
размер на 106 130,54 лв.(сто и шест хиляди сто и тридесет лева и петдесет и четири 
стотинки), МИГ Завет – Кубрат е длъжна да представи задължителен набор от документи. Два 
от тези документа са: 

- Запис на заповед/ Записи на заповед в оригинал, издаден/и от Публичноправен 
орган в полза на ДФЗ, в общ размер 100 на сто от стойността на заявеното авансово 
плащане за срока за изпълнение на инвестицията/ дейностите за 2022 г. удължен/и с 
6 месеца; 

- Решения от ОбС Завет и/ или от ОбС Кубрат за одобряване на запис на заповед. 
Посочената запис на заповед, издадена от Община Завет, следва да обезпечава сумата 

53 065,27 лв. (петдесет и три хиляди шестдесет и пет лева и двадесет и седем стотинки), 
която се явява половината от заявената авансова помощ. 

Срокът за внасяне на искането за авансово плащане съгласно чл. 7, ал. 5 от Наредба № 1 
от 22 януари 2016 г. е един месец от издаване на заповедта за одобрение на бюджета за 2022 г.  
от ръководителя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. 

На вниманието на Общинския съвет е представен проект на Решение и образец на запис 
на заповед. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, във  връзка с чл. 7 от Наредба № 1 от 22 
януари 2016 г. за  прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия 
за Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020 г., Споразумение за изпълнение  



                                           
 

 
 
 

на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-139  от 21.10.2016 г. сключено 
между Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група 
Завет – Кубрат“ “, със седалище и адрес на управление гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, ЕИК по 
БУЛСТАТ 176021311, представлявано от Халиме Добруджан  и Заявление № 19-19-2-01-11/ 
29.09.2021 г. от Сдружение „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ до Ръководителя на УО 
на ПРСР 2014 – 2020 за одобрение на планирани дейности и разходи за 2022 г.,  Общинският 
съвет гр. Завет   

 

РЕШИ: 
 1.  Упълномощава  кмета  на  община  Завет  да  подпише  Запис  на заповед, без протест 
и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ в  размер  до 53 065,27 лв. 
(петдесет и три хиляди шестдесет и пет лева и двадесет и седем стотинки) за обезпечаване на 50 
% от заявения размер на авансово плащане за 2022 г. на Сдружение „Местна инициативна 
група Завет - Кубрат“ по проект № 19-19-2-01-11/ 29.09.2021 г.  по подмярка 19.4 „Текущи 
разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., по Споразумение за 
изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-139 от 21.10.2016 
г., Заповед № РД 09-932/ 21.11.2016 г. на Заместник-министъра и Ръководител на УО на ПРСР 
2014 – 2020 г. и Заявление № 19-19-2-01-11/ 29.09.2021 г. от Сдружение „Местна инициативна 
група Завет – Кубрат“ до Ръководителя на УО на ПРСР 2014 – 2020 за одобрение на планирани 
дейности и разходи за 2022 г. съгласно Приложение (Образец на ДФ „Земеделие“). 
 
 2. Възлага на Сдружение ,,Местна инициативна група Завет - Кубрат”,  представлявано 
от Халиме Добруджан – Председател на УС да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане за изпълнение на дейностите и разходите за 2022 г. по 
подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите 
местно развитие” по Заявление № 19-19-2-01-11/ 29.09.2021 г. до Ръководителя на УО на ПРСР 
2014 – 2020 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в срока по чл. 7, 
ал. 5 на Наредба № 1 от 22 януари 2016 г. на МЗХГ за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи 
разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 
  
 3. Настоящето решение да се изпрати 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 Общинския съвет гр. Завет. 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
     
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

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

Протокол  № 26 от 24.03.2022 година 
 

 
ПО  ОСМА  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 08.04.2022 г.   

  Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 

 
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

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

РЕШЕНИЕ  № 274 
 

В деловодството на Общинския съвет гр. Завет на 11.03.2022 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 08.04.2022 г. (петък) от 13:00 часа, в зала 712 
на Областна администрация Разград при следния дневен ред: 

1. Приемане на решение за присъединяване на Община Исперих към 
Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване –
Дунав” ЕООД, гр. Разград, след отпадането ѝ от Асоциацията по В и К на обособената 
територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация» ООД, гр. Исперих. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на 
ВиК системите и съоръженията, както и представяне на ВиК услуги на потребителите 
на територията на община Исперих от „Водоснабдяване –Дунав” ЕООД гр. Разград, 
същите продължават да се извършват от действащия ВиК оператор – «Водоснабдяване 
и канализация» ООД, гр. Исперих; 

2. Приемане на решение за присъединяване на Община Самуил към 
Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване –
Дунав” ЕООД, гр. Разград, след отпадането ѝ от Асоциацията по В и К на обособената 
територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация» ООД, гр. Исперих. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на 
ВиК системите и съоръженията, както и представяне на ВиК услуги на потребителите 
на територията на община Самуил от „Водоснабдяване –Дунав” ЕООД гр. Разград, 
същите продължават да се извършват от действащия ВиК оператор – «Водоснабдяване 
и канализация» ООД, гр. Исперих; 
  3. 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 Лозница  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 и т. 2 от дневния ред, 
както следва: 

Решение 1 по т. 1: На основание чл.198в, ал.4, т. 7 и 8 от Закона за водите, 
членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена территория, 
обслужвана от «Водоснабдяване – Дунав» ЕООД гр. Разград, приемат решение за 
присъединяване на Община Исперих към Асоциацията по В и К на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване –Дунав” ЕООД, гр. Разград, след 
отпадането ѝ от Асоциация по ВиК на обособената  територия, обслужвана от 
«Водоснабдяване и канализация» ООД, гр. Исперих. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на 
ВиК системите и съоръженията, както и представяне на ВиК услуги на 
потребителите на територията на община Исперих от „Водоснабдяване –Дунав” 
ЕООД гр. Разград, същите продължават да се извършват от действащия ВиК 
оператор – «Водоснабдяване и канализация» ООД, гр. Исперих 

Решение 2 по т. 2: На основание чл.198в, ал.4, т. 7 и 8 от Закона за водите, 
членовете на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена территория, 
обслужвана от «Водоснабдяване – Дунав» ЕООД гр. Разград, приемат решение за 
присъединяване на Община Самуил към Асоциацията по В и К на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване –Дунав” ЕООД, гр. Разград, след 
отпадането ѝ от Асоциация по ВиК на обособената  територия, обслужвана от 
«Водоснабдяване и канализация» ООД, гр. Исперих. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на 
ВиК системите и съоръженията, както и представяне на ВиК услуги на 
потребителите на територията на община Исперих от „Водоснабдяване –Дунав” 
ЕООД гр. Разград, същите продължават да се извършват от действащия ВиК 
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 изложеното 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 08.04.2022г. (петък), 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 решение за присъединяване на 

Община Исперих към Асоциацията по В и К на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване –Дунав” ЕООД, гр. Разград, след отпадането ѝ от 
Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от 
«Водоснабдяване и канализация» ООД, гр. Исперих. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация 
на ВиК системите и съоръженията, както и представяне на ВиК услуги на 
потребителите на територията на община Исперих от „Водоснабдяване –Дунав” 
ЕООД гр. Разград, същите продължават да се извършват от действащия ВиК 
оператор – «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.198в, ал.4, т. 7 и 8 от Закона за водите, членовете на 
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена территория, обслужвана от 
«Водоснабдяване – Дунав» ЕООД гр. Разград, приемат решение за присъединяване на 
Община Исперих към Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана 
от „Водоснабдяване –Дунав” ЕООД, гр. Разград, след отпадането ѝ от Асоциация по 
ВиК на обособената  територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация» 
ООД, гр. Исперих. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на 
ВиК системите и съоръженията, както и представяне на ВиК услуги на 
потребителите на територията на община Исперих от „Водоснабдяване –Дунав” 
ЕООД гр. Разград, същите продължават да се извършват от действащия ВиК 
оператор – «Водоснабдяване и канализация» ООД, гр. Исперих 

3.2. По т. 2 от дневния ред - Приемане на решение за присъединяване на 
Община Самуил към Асоциацията по В и К на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване –Дунав” ЕООД, гр. Разград, след отпадането ѝ от 
Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от 
«Водоснабдяване и канализация» ООД, гр. Исперих. 



                                           
 

 
 
 

До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 
системите и съоръженията, както и представяне на ВиК услуги на 
потребителите на територията на община Самуил от „Водоснабдяване –Дунав” 
ЕООД гр. Разград, същите продължават да се извършват от действащия ВиК 
оператор – «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.198в, ал.4, т. 7 и 8 от Закона за водите, членовете на 
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособена территория, обслужвана от 
«Водоснабдяване – Дунав» ЕООД гр. Разград, приемат решение за присъединяване на 
Община Самуил към Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана 
от „Водоснабдяване –Дунав” ЕООД, гр. Разград, след отпадането ѝ от Асоциация по 
ВиК на обособената  територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация» 
ООД, гр. Исперих. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на 
ВиК системите и съоръженията, както и представяне на ВиК услуги на 
потребителите на територията на община Исперих от „Водоснабдяване –Дунав” 
ЕООД гр. Разград, същите продължават да се извършват от действащия ВиК 
оператор – «Водоснабдяване и канализация» ООД, гр. Исперих 

3.3. По точка 3 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  № 26 от 24.03.2022 година 
 

 
ПО  ДЕВЕТА ТОЧКА 

 Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на 

услугите по  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 

инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в 

съоръжения и инсталации и  поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване в населените места в община Завет за 2022 г.   

   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

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

РЕШЕНИЕ  № 275 
 

Съгласно чл. 66, ал.1 от Закона за местни данъци и такси  (в редакция към ДВ, бр. 
97 от 06.12.2016 г.), таксата (за битови услуги) се определя в годишен размер за всяко 
населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за 
всяка дейност, включваща необходимите разходи за: 
 1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, 
кофи и други; 
 2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) събиране, 
включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или 
други инсталации и съоръжения за третирането им; 
 3. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2001 г., в сила от 01.01.2002 г.; изм. изцяло, бр. 98 от 2010 
г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г.) проучване, 
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, 
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 
60 и 64 от Закона за управление на отпадъците; 
 4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 

В изпълнение на посочената по-горе разпоредба е изготвена План-сметката за 
2022 г. като за база изработването ѝ са взети предвид необходимите разходи на 
Общинско предприятие “Воден 2009” - Завет за сметосъбиране и сметоизвозване, както 
обезпеченията и отчисленията породени от нормативни актове на Министерски съвет. В 
план-сметката са включени и разходи за горива и материали във връзка с управлението и 
контролирането на дейностите по чистотата. 
  План-сметката е съобразена и с честота на събиране и сметоизвозване по 
населени места и райони за 2022 година, определени със Заповед № УД-02-09-
386/28.10.2021 г. на Кмета на община Завет. Честотата на събиране и извозване на БО 
за 2022 г. е 4 пъти месечно за всяко едно населено място на територията на общината.  



                                           
 

 
 
 

Освен посочените в чл. 66, ал. 1 разходи, които се включват задължително към 
план сметката за 2022 г., в плана са включени и други разходи, които са също част от 
план –сметката, както следва: 

 
 1.  Разходите за работни заплати и осигуровки за 2022 г. -  разчетени са на 

база численост в дейност “Чистота”. Щатната численост към бюджета на Общинско 
предприятие “Воден 2009” за 2022 г., която ще обслужва дейностите по чистотата е 11 
бр. 
 
План-сметката за 2022 г. се състои от приходна и разходна част, както следва: 
 
І. По отношение на приходната част: 

1. Приходи от Такса „Битови отпадъци”. 
 Приходната част се формира основно от приходите от Такса „Битови отпадъци”. 
Предвид факта, че не се предвижда промяна в размера на таксата за следващата 
година, съответно план-сметката е разработена със 100% от ресурса на очакваните 
приходи от Такса „Битови отпадъци” за 2022 г. който е в размер на 334 662 лв. 

 
ІІ. По отношение на разходната част: 

 
1. Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 

отпадъци - контейнери, кофи и други: 

За дейностите по сметосъбиране на територията на община Завет се използват 
Контейнери тип „Бобър" с обем 1100 литра. През 2022 г. се планира закупуването на 
съдове за битови отпадъци в размер на 34 262 лв. 

2. Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 
транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
третирането им; 
 
Услугата по сметосъбиране и сметоизвозване през 2022 г. в община Завет се 

извършва с два сметоизвозващи автомобила. 

За дейността по сметосъбиране и сметоизвозване са предвидени средства в 
размер на 458 723 лв. Разходите са за: заплати, осигуровки и издръжка на ОП 
“Воден 2009”, като тук са предвидени съответно увеличението на МРЗ за 2022 г. на 710 
лв. Тук са включени и разходите за закупуване на сметосъбиращ и сметоизвозващ 
автомобил – 200 000 лв. 

Община Завет извозва отпадъците на регионално депо за неопасни отпадъци 
гр. Разград. 
 

3.  Разходи за  проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други 
инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване 
на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за 
управление на отпадъците; 

  



                                           
 

 
 
 

 Обезпеченията и отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО са съответно 3,86 лева и 
95,00 лева на тон отпадък, като за сравнение следва да отбележим, че през 2021 г. 
отчисленията по чл. 64 са били в размер на 82 лв. Прогнозното количество битови 
отпадъци, които ще се извози на депото през 2022 г. е в размер на 3 200 тона. В тази 
връзка обезпеченията по чл. 60 от ЗУО ще бъдат в размер на 12 352 лв., а отчисленията 
по чл. 64 от ЗУО ще са в размер на 304 000 лв. В тези средства са предвидени 40 000 лв. 
от извършени вътрешни компенсирани промени, съгласно Решение № 240 от Протокол 
№ 24 от29.12.2021 г. 

Отделно от отчисленията са предвидени 42 560 лв. за обезвреждане на 
отпадъците на Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Разград., които съгласно 
съгласно Договор №206/31.07.2020 г. са 13,30 лв./т. отпадък.  
 

4. Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, 
парковите и другите територии от населените места, предназначени за 
обществено ползване. 

 
Един от големите проблеми в областта на отпадъците е непрекъснатото 

възникване на нови и възобновяването на стари нерегламентирани сметища. Факт е, 
че непосредствено след почистване от страна на общината на дадено сметище, се 
намират недобросъвестни граждани които отново изхвърлят отпадъци. За в бъдеще 
разходите по това перо ще нарастват, което е продиктувано и от зачестилите 
проверки от контролните органи. 

ОП “Воден 2009” се грижи и за дейностите по почистването на улиците, 
площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, 
предназначени за обществено ползване, за което също се разходват немалко 
средства.  

Планираните средства за 2022 г. са в размер на 5 000 лв. 
 

Разходите по предоставяне на услугите по събиране и транспортиране на 
битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на 
битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и  поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване в населените места в община Завет за 2022 г.по 
план сметката възлизат на 856 897лв.  

- Очакваните приходи са в размер на 334 662 лв.   

- Вътрешни компенсирани промени, съгласно Решение № 240 от Протокол 
№ 24 от 29.12.2021 г. 274 262 лв.   

- Дофинансиране с местни приходи 247 973 лв.  

 

Тъй като разходната част е свита максимално, остава като вариант 
единствено дофинансиране на дейността от местни общински приходи.  

Съгласно чл. 8, (4) от ЗМДТ - В случаите, когато размерът на таксите не 
възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата 
между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи. 

 
 



                                           
 

 
 
 

Важно е да се уточни, че чл. 66 от ЗМДТ е променян няколко пъти, като 
последните направени изменения и допълнения ще влязат в сила на в сила от 1 януари 
на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на 
населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., а актуалната и 
действаща разпоредба към настоящия момент е в редакцията на Държавен вестник, бр. 
97, от 06.12.2016 г., съгласно правноинформационната система „Лакорда“. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, 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,  
Общинският съвет гр. Завет   

 

РЕШИ: 
  

1. Общинския съвет - Завет одобрява план-сметка за всяка дейност,  включваща 

необходимите разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други, събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им, 

проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

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

уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените 

места, предназначени за обществено ползване, в населените места в община Завет за 

2022 г., както следва: 

      
     1.Приходна част:  

  
 1.1. Очаквани приходи от такса битови отпадъци - 334 662 лв. 
 1.2. Приходи от вътрешни компенсирани промени, съгласно Решение № 240 от  
Протокол № 24 от 29.12.2021 г. – 274 262 лв. 
 1.3. Дофинансиране от собствени приходи – 247 973лв. 
  
2.Планирани разходи за 2022г.  – 856 897 лв. 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                           
 

ПЛАН-СМЕТКА 
за разходите по Дейност 623 “Чистота” по видове дейности и елементи за 

всички населените места  в Община Завет за 2022 г. 
1. Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 
контейнери, кофи и други;  
  Общо разходи  34 262   

 Разходи на Общинска администрация 34 262 
 § 10 00 – Издръжка –  34 262 
 § 10-15 Разходи за материали– закупуване на 

контейнери за битови отпадъци 
(Вътрешни компенсирани промени, съгласно 
Решение № 240 от Протокол № 24 
от29.12.2021 г.) 

34 262 

2. Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци от 
територията на Община Завет и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за третирането им (Регионално депо - гр. Разград) 
  Общо разходи 458 723  
 Разходи на Общинското предприятие 

"Воден-2009"  - дофинансиране с местни 
приходи 247 973 лв.  

258 723 

 § 01-00 - Заплати на персонала по труд. 
правоотношения 

127 955 

 § 05-00 - Задължителни осигурителни 
вноски от работодателя 

24 598 

 § 05-51 - Осигурителни вноски за ДОО от 
работодателя и държавата 

15 400 

 § 05-60 - Здравно осигурителни вноски от 
работодателя  

6 145 

 § 05-80 - Вноски за допълнително 
задължително осигуряване от работодател 

3 053 

 § 10-00 - Издръжка 105 200 
 § 10-13 - Постелен инвентар и облекло 2 200 
 § 10-15 - Материали 25 600 
 § 10-16 - Вода, горива, енергия 51 600 
 § 10-20 - Разходи за външни услуги 24 700 
 § 10-62 – Разходи за застраховки 1 100 
 § 19-00 Платени данъци, такси и 

административни санкции 
970 

 § 19-01- платени държавни данъци, такси, 
наказателни лихви и административни 
санкции 

50 

 § 19-81 – платени общински данъци, такси, 
наказателни лихви и административни 
санкции 

920 

 Заета щатна численост - брой 11 
 Разходи на Общинска администрация 200 000 



                                           
 

 

§ 52-04 –Придобиване на транспортни 
средства - Закупуване на сметосъбиращ и 
сметоизвозващ автомобил  
(Вътрешни компенсирани промени, съгласно 
Решение № 240 от Протокол № 24 
от29.12.2021 г.) 

 
 
 
 
 

                           200 000 

 

 

3. Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, 
включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците   
 Разходи на Общинска администрация за 

депониране и отчисления  
(на база 3 200 тона) 

358 912      

 - Депониране на битови отпадъци в 
Регионално депо за неопасни отпадъци – 
Разград – съгласно договор №206/31.07.2020 
г. /13,30 лв./т./ 

42 560 

 - Отчисления за обезвреждане  на 
депонираните неопасни отпадъци в 
Регионалното депо съгласно чл. 64 от ЗУО 
за всеки тон отпадък за депата по чл. 2,ал. 3, 
т. 1 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и 
начина за изчисляване и определяне размера 
на обезпеченията и отчисленията, изисквани 
при депониране на отпадъци-съгл.чл. 20, ал. 
1, т. 1к за 2022 г. – 95,00 лв./т. 
-Вътрешни компенсирани промени, съгласно 
Решение № 240 от Протокол № 24 
от29.12.2021 г. – 40 000 лв.; 
 

304 000  

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

12 352 

4. Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 
  Общо разходи 5 000  
 Разходи на Общинското предприятие 

"Воден-2009" за почистване 
3 000 

 § 10-00 - Издръжка 3 000 
  - Разходи за почистване и оформяне на 

траншеи по торища в населените места от 
1 000 



                                           
 

община Завет 
 - Почистване на битови отпадъци от 

сервитутни зони на общински пътища 
1 000 

 - Почистване при извънредно настъпили 
обстоятелства и при необходимост от 
допълнително почистване на територии за 
обществено ползване 

1 000 

 Разходи на Общинска администрация 2 000 
 § 10-00 - Издръжка 2 000 
 § 10-20 – Разходи за обезпаразитяване и 

дезинфекция на обекти от зелената 
система в населените места (паркове, 
градини, зелени площи) – почистване, 
пръскане и други. 

1 000 

 § 10-20 - Почистване на дъждоприемни 
канали и битови отпадъци от речни корита 
и дерета на територията на общината 

1 000 

 Общо разходи: 856 897лв. 
 
        

2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
             Настоящето решение подлежи на оспорване в 14–дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд  гр. Разград по реда на АПК. 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


