
                                           
 

          

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

Протокол  № 32 от 27.10.2022 година 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

Актуализиране на бюджета на община Завет за 2022 год. в т.ч. и бюджета 

на ОП „Воден-2009“ гр. Завет, и план-сметката за необходимите разходи за 

предоставяне на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до 

съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите 

отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на 

териториите за обществено ползване в населените места в община Завет за 2022 

г.    

 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

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

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

прие следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 327 

 

Бюджетът на община Завет за 2022 година е приет с Решение № 288 по 

Протокол № 27 от 15.04.2022 г. на Общински съвет гр. Завет.  

План-сметката за необходимите разходи за предоставяне на услугите по 

събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за 

тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и 

поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в 

община Завет за 2022 г. е приета с Решение № 275 по Протокол № 26 от 24.03.2022г. 

През годината е актуализирана, съгласно приоритетите на общината. 

В деловодството на общинска администрация постъпи писмо с Вх. № УД-02-19-

336/07.10.2022г. от Директора на ОП „Воден-2009“ гр.Завет, относно необходимостта 

от актуализиране бюджета на предприятието. След направен подробен анализ на 

заложените финансови средства по бюджета на предприятието и изразходените към 

30.09.2022г. е налице необходимост от актуализиране. Това се дължи на нарастващата 

инфлация и обстоятелствата в страната - високите цени на горивата и материалите, 

които са необходими за изпълнение на дейностите заложени в предмета на дейност на 

общинското предприятие.  

Необходимият финансов ресурс е в размер на 45 000 лева, разпределен по 

дейности, упражнявани в ОП „Воден-2009“ гр. Завет, както следва: 

- За дейност „Озеленяване“ са необходими 10 000 лв.; 

- За дейност „Чистота“ са необходими 35 000 лв. 

Разпределението по дейности и параграфи подробно е дадено в Приложение № 1. 

 



                                           
 

 

 

С ресурсът за дейност „Чистота“ в размер на 35 000 лв. ще се актуализира, освен 

бюджета на ОП „Воден-2009“ гр. Завет, също така и план-сметката за необходимите 

разходи за предоставяне на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци 

до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в 

съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено 

ползване в населените места в община Завет за 2022 г., тъй като в нея се планират и 

отчитат всички дейности по чистотата. 

Средствата  - 45 000 лв. ще се осигурят от дейност 623 „Чистота“ в общинска 

администрация от разходен параграф §§ 10-20 „Външни услуги“ – съгласно 

Приложение № 1. 

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124, ал.2 от 

Закона за публичните финанси, във връзка с чл.37, ал.2 от Наредба № 10 за условията и 

реда за съставянето на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три 

години за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на бюджета на община 

Завет, Общинският съвет – гр. Завет 

 

РЕШИ:  

 

1. Актуализира бюджета на община Завет за 2022 г. в т.ч. и бюджета на ОП „Воден-

2009“ гр. Завет по разходната част по функции, дейности и параграфи, съгласно 

Приложение № 1; 

2. Актуализира план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите 

по  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за 

тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации 

и  поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места в община Завет за 2022 г., съгласно Приложение № 2; 

3. Задължава  Кмета на община Завет да предприеме необходимите действия и да 

разпредели одобрените средства по бюджета на Община Завет за 2022 година по 

функции, дейности и параграфи съгласно ЕБК (Единна бюджетна класификация). 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и Областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването му 

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

 

 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 

 

Ерсин  Исмаил……/п/ 

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  № 32 от 27.10.2022 година 

 

ПО  ВТОРА  ТОЧКА 

Актуализирано разпределение на променения бюджет към 30.09.2022 г., под 

формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета и 

актуализираното разпределение на разчетите за сметките за средства от 

Европейския съюз на община Завет към 30.09.2022 г. 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

Общинският съвет гр. Завет с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

(нула), „Въздържали се”– 2 (двама), отсъства – 1 (един) от проведеното поименно 

гласуване прие следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 328 

 

Бюджетът на община Завет за 2022 година е приет с Решение № 288 от Протокол 

№ 27 от 15.04.2022 г. на Общински съвет на гр. Завет. Съгласно разпоредбите на чл.124 

от Закона за публичните финанси, промени по общинския бюджет през бюджетната 

година и в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет 

се извършват при условията и по реда на този закон и на закона за държавния бюджет 

за съответната година. Съгласно разпоредбите на чл.125, ал.1, 2 от Закона за 

публичните финанси,  общинският съвет може, доколкото със закон не е определено 

друго, да оправомощи кмета на общината да извършва компенсирани промени. 

Съгласно т.21.1. от горецитираното решение, Общински съвет – Завет оправомощава 

кмета на общината да извършва компенсирани промени в частта за делегираните от 

държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една 

дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се 

нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени 

задължения в съответната делегирана дейност. Съгласно т. 21.3. кмета на общината е 

оправомощен да извършва компенсирани промени в частта за местните дейности - 

между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без 

да изменя общия размер на разходите. С т.25.  Общински съвет – Завет упълномощава 

кмета да изменя размера на бюджетните средства за различните видове разходи в обема 

на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, 

осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности.  

Съгласно т. 26. Кмета на общината е упълномощен да прехвърля бюджетни средства за 

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

да изменя общия и размер в частта за местните дейности.  

Във връзка с горецитираните точки, кмета издава заповеди, с които се извършват 

промени по плана на бюджета на общината. С тези заповеди и с решенията на 

Общински съвет – Завет са извършени актуализации по плана на приходната и 

разходната част на бюджета на общината. С допълнително предоставените трансфери 

на община Завет от Централния бюджет, във връзка със заповедите на кмета на 

общината, и с решенията на Общински съвет – Завет са извършени актуализации по 

плана на приходната и разходната част на бюджета на общината.  



                                           
 

 

 

 

Към 30.09.2022 г. планът на бюджета е актуализиран, както следва: 

 

1. С Писмо ДПРС-1/25.03.2022 г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 

1-во тримесечие на 2022 г. с 19 831 лв. по параграф §§ 31-28; 

2. С Писмо ДПРС-2/03.05.2022 г. на МФ са увеличени целевите трансфери от ЦБ за 

2-ро тримесечие на 2022 г. с 14 398 лв. по параграф §§ 31-28; 

3. С Писмо ДПРС-4/29.09.2022 г. на МФ е извършена промяна на бюджетното 

взаимоотношение между Централния бюджет и общината, съгласно ПМС № 

216/2022г. с 3 046 лв. по параграф §§ 31-28; 

4. С Писмо № 08-319/16.03.2022 г. на МТСП е предоставен трансфер по проект 

„Красива България“ по §§ 61-01, на основание сключено Споразумение № РД-17-

31/28.02.2022 г. между община Завет и МТСП в размер на 51 667 лв. 

5. ФО-18/27.04.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 410 

лв. за присъдена издръжка за 1-во тримесечие на 2022г.; 

6. ФО-19/03.05.2022 г. - намаляват се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 16 642  

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

делегираните от държавата дейности във функция „Здравеопазване“.; 

7. ФО-21/18.05.2022 г. – Увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 676 

лв. - Допълнителни трансфери за покриване на разходите за обслужването от 

банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и 

други постъпления чрез картови плащания по чл.1, ал. 1 от Закона за 

ограничаване на плащанията в брой) по параграф §§ 31-18; 

8. ФО-22/26.05.2022 г. – увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 17 600 

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

педагогическия персонал в системата на образованието по параграф §§ 31-11; 

9. ФО-30/21.06.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 103 

376 лв. – за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и 

училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за 

придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и 

специалности от професии, за които е налице очакван недостиг от специалисти 

на пазара на труда в образованието; 

10. ФО-32/05.07.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 33 319 

лв. – за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно 

четими учебници и др. в образованието; 

11. ФО-34/08.07.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 290 

лв. – за финансово осигуряване на дейности по Национална програма 

„Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в образованието; 

12. ФО-46/11.08.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 159 

500 лв. по параграф §§ 31-13 – увеличава се целевата субсидия за капиталови 

разходи, съгласно ПМС № 229 от 29.07.2022 г.; 

13. ФО-50/11.08.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 3 656 

лв. – за физическо възпитание и спорт в образованието; 

14. ФО-52/11.08.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 3 000 

лв. – за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново 

заедно“ в образованието; 

 

 



                                           
 

 

 

 

15. ФО-54/11.08.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 125 

954 лв. – са разчетени допълнителни средства за образованието, във връзка с 

промяна на стойностните показатели за 2022г.; 

16. ФО-55/11.08.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 23 814 

лв. – са разчетени допълнителни средства за функция „Здравеопазване“, 

съгласно ПМС № 229 от 29.07.2022г., с цел достигане на минималните нива на 

заплащане договорени в колективния трудов договор в отрасъл 

„Здравеопазване“, считано от 01 май 2022г.; 

17. ФО-56/11.08.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 72 100 

лв. – са разчетени допълнителни средства за функция „Общи държавни служби“ 

дейност „Общинска администрация“, съгласно ПМС № 229 от 29.07.2022г., 

считано от 01 юли 2022г.; 

18. ФО-57/15.08.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 5 442 

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

на образованието; 

19. ФО-60/19.08.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 21 435 

лв. – съгласно ПМС № 241/2022г. за приемане на план-сметка за 

разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за 

народни представители на 2 октомври 2022г.; 

20. ФО-61/02.09.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 1 368 

лв. – за финансово осигуряване на дейности по Национална програма 

„Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в образованието; 

21. ФО-62/02.09.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 24 273 

лв. – съгласно ПМС № 241/2022г. изменено и допълнено с ПМС 260/2022г. за 

приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и 

произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022г.; 

22. ФО-66/21.09.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 7 050 

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

на образованието; 

23. Трансфер от Министерството на труда и социалната политика по програми за 

осигуряване на заетост към 30.09.2022 г.– в размер на 131 075 лв. по § 61-05 ( 

Получени трансфери от МТСП ); 

24. Трансфери между бюджети  - получени трансфери – по § 61-01 отчет към 

30.09.2022 г. 900 606 лв., в т.ч. държавни дейност 719 637 лв., местни дейности 

180 969 лв.; 

 

В изпълнение на § 60 от ПЗР на ЗИД на ДОПК (ДВ., бр. 105 от 11.12.2020 г.), 

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) възстанови по банковата 

сметка на община Завет преведените месечни отчисления и обезпечения за периода 1 

януари 2021г. до 30 юни 2021 г. Средствата са възстановени на 29.06.2022 г. и са в 

размер на 127 902,20 лв., от които по чл.60 от Закона за управление на отпадъците 

(ЗУО) са 5 750,08 лв., а по чл.64 от ЗУО са 122 152,12 лв. Получените средства от 

РИОСВ са отчетени по §§ 61-01 „Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)“ 

на стойност 127 902 лв. 

 

 

 



                                           
 

 

 

 

25. Трансфери между бюджети – предоставени трансфери по § 61-02 – уточнен план 

316 352 лв., предоставени на община Разград в размер на 0 лв. ( със знак „-‘‘) 

за отчисления по чл. 60 и чл.64 от ЗУО . 

26. Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (нето) - § 

62-02  - 54 981 лв. със знак (-) „минус“. 

27. Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП - § 64-01 

3 748 лв. 

28. С Решение № 288 по Протокол № 27 от 15.04.2022 г. на Общински съвет – Завет, 

кмета на община Завет е упълномощен да извършва компенсирани промени за 

различните видове разходи от дейност в дейност в рамките на една бюджетна 

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

29. С Решение на ОбС – Завет № 306/23.06.2022 г. е направена актуализация на 

бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г.; 

 

30. С Решение на ОбС – Завет № 310/25.08.2022 г. е променен бюджета на община 

Завет във връзка с Постановление № 229 от 29 юли 2022 г. на Министерски 

съвет.; 

 

31. С Решение на ОбС – Завет № 311/25.08.2022 г. е актуализирана план-сметката за 

необходимите разходи за предоставяне на услугите по събиране и 

транспортиране на битови отпадъци до съоръжения 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, актуализиране на бюджета и разчета за финансиране на 

капиталови разходи на община Завет за 2022г.; 

 

32. С Решение на ОбС – Завет № 319/20.09.2022 г. е актуализиран бюджета на 

община Завет и план-сметката за необходимите разходи за предоставяне на 

услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения 

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; 

33. Със Заповед № УД-02-09-132/04.05.2022 г. са определени правата, задълженията 

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

разпоредител с бюджет. 

34. Със Заповед № УД-02-09-133/04.05.2022 г. на кмета на община Завет са 

определени правата, задълженията и отговорностите на второстепенните 

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

35. Със Заповед № УД-02-09-134/04.05.2022 г. на кмета на община Завет е утвърдено 

разпределението на бюджета за 2022 г. по тримесечия. 

36. Със Заповед № УД-02-09-120/03.05.2022г. на Кмета на община Завет се направи 

техническа корекция в частта на първоначалният план на капиталовите разходи 

за 2022 г. - Поради допусната техническа грешка при планирането на разходите  



                                           
 

 

 

 

за обект „Разработване на генерални планове за организация на движението (ГПОД) 

в населените места и проекти за организация на движението (ПОД) извън границите 

на населените места в община Завет“ са планирани в дейност 619 „Други дейности 

по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ по §§ 53-

09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ на стойност 20 000 

лв.. При въвеждане на списъка с обекти в Модул „Капиталови разходи и текущи 

ремонти“ в Информационната система на общините на Министерството на 

финансите, обекта не се допуска да се планира в дейност 619 „Други дейности по 

жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ . Това 

налага корекция в първоначалният план на капиталовият разчет на този обект от 

дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие“ да се промени на дейност 831 „Управление,контрол и 

регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“ със същият източник на 

финансиране целеви капиталови средства за 2022 г. и по същия разходен параграф 

§§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“. 

37.  Със Заповед № УД-02-09-212/20.06.2022 г. на кмета на общината е извършена 

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

изменя рамката на бюджета за 2022 г. 

38. Със Заповед № УД-02-09-340/19.09.2022 г. на кмета на общината е извършена 

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

изменя рамката на бюджета за 2022 г.; 

39.  Корекции по прихода и разхода по бюджетите на второстепенните 

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

 

40. Корекции по прихода и разхода по оперативни програми в отчетни групи СЕС-

КСФ и СЕС-РА, във връзка с получени трансфери. 

 

 

Съгласно разпоредбите на чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси, след 

извършване на промени по реда на чл.125, ал.1 от същия, кметът представя в 

общинския съвет актуализирано разпределение на променените бюджети тримесечно 

по определен от общинския съвет ред. 

  Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка 

с чл. 125, ал. 4 и  чл. 144, ал. 4 от Закона за публичните финанси,  и  чл.38, ал.4  и чл. 49, 

ал.2 от Наредба № 10 за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за 

местните дейности за следващите три години за съставянето, приемането, 

изпълнението и отчитането на бюджета на община Завет, Общинският съвет гр. Завет 

 

РЕШИ: 

 

1.   Приема актуализираният план на приходите за държавни и местни дейности на 

община Завет към 30.09.2022 г., съгласно Приложение № 1; 

2.     Приема актуализираният план на разходите за държавни дейности на община Завет 

към 30.09.2022 г., съгласно Приложение № 2; 

3.   Приема актуализираният план на разходите за местни дейности на община Завет 

към 30.09.2022 г., съгласно Приложение № 2; 



                                           
 

 

 

 

4. Приема актуализираният план на разходите за дофинансиране  на община Завет 

към 30.09.2022 г., съгласно Приложение № 2; 

5. Приема актуализираният план на приходите и разходите за оперативни програми в 

отчетна група СЕС-КСФ на община Завет към 30.09.2022 г., съгласно Приложение 

№ 3; 

6. Приема актуализираният план на приходите и разходите за оперативни програми в 

отчетна група СЕС-РА на община Завет към 30.09.2022 г., съгласно Приложение № 

4; 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и Областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването му 

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

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 

 

Ерсин  Исмаил…../п/ 

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  № 32 от 27.10.2022 година 

 

ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 

 Актуализиране на бюджета и разчета за финансиране на капиталови 

разходи на община Завет за 2022 година.   

  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

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

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

прие следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 329 

 

Бюджетът на община Завет за 2022 година е приет с Решение № 288 по 

Протокол № 27 от 15.04.2022 г. на Общински съвет гр. Завет. След анализиране 

приоритетите на община Завет и с цел прецизиране на някои обекти в разчета за 

капиталовите разходи за 2022 г. е необходимо да се  актуализира бюджета в разходната 

му част по функции и дейности, както и разчета за финансиране на капиталовите 

разходи  на община Завет за 2022 година. През годината капиталовият списък на 

община Завет за 2022г. е актуализиран, както следва: 

1. Със Заповед № УД-02-09-120/03.05.2022 г. на кмета на общината – са 

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

частта на първоначалният план на капиталовите разходи за 2022 г. по обекти с 

източник на финансиране целева субсидия за капиталови разходи за 2022 г. Поради 

допусната техническа грешка при планирането на разходите за обект „Разработване на 

генерални планове за организация на движението (ГПОД) в населените места и проекти 

за организация на движението (ПОД) извън границите на населените места в община 

Завет“ са планирани в дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие“ по §§ 53-09 „Придобиване на други 

нематериални дълготрайни активи“ на стойност 20 000 лв.. При въвеждане на списъка с 

обекти в Модул „Капиталови разходи и текущи ремонти“ в Информационната система 

на общините на Министерството на финансите, обекта не се допуска да се планира в 

дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие“ . Във връзка с това се извърши корекция/актуализация в 

първоначалният план на капиталовият разчет на този обект от дейност 619 „Други 

дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“, 

който се промени на дейност 831 „Управление,контрол и регулиране на дейностите по 

транспорта и пътищата“ със същият източник на финансиране целеви капиталови 

средства за 2022 г. и по същия разходен параграф §§ 53-09 „Придобиване на други 

нематериални дълготрайни активи“; 

2. С Решение № 306/23.06.2022 г. на Общински съвет гр. Завет е 

актуализиран разчета за финансиране на капиталови разходи за 2022г.; 

3. С Решение № 311/25.08.2022 г. на Общински съвет гр. Завет е 

актуализиран разчета за финансиране на капиталови разходи за 2022г.; 

 



                                           
 

 

 

Актуализация на бюджета и разчета за капиталови разходи за 2022 г. е 

необходима, във връзка със следните намерения, както следва:  

1. През 2019 г. с ПМС № 348/18.12.2019 г. на община Завет са разчетени 

допълнителни разходи/трансфери за „Изграждане на комбинирана спортна площадка в 

с. Веселец, община Завет“ в размер на 110 000 лв.  През годините не се усвоиха средства 

за изпълнението на този обект. Във връзка с актуализацията на Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2022 г. и в изпълнение на ПМС № 229 от 29.07.2022 

г. и съгласно писмо/указание ФО-46 от 11.08.2022г. на Министерство на финансите, за 

община Завет са одобрени допълнителни трансфери в размер на 159 900 лв., като се 

увеличават бюджетните взаимоотношения на общината с Централния бюджет по 

параграф §§ 31-13, като се увеличава целевата субсидия за капиталови разходи. 

Намерението на ръководството на община Завет е с този ресурс да се финансира 

допълнително обект „Изграждане на комбинирана спортна площадка в с. Веселец, 

община Завет“. Общо планираните средства за обекта възлизат на 269 500 лв. ( за 

авторски надзор 1 080 лв.; за строителен надзор 2 340 лв. и за строително-монтажни 

работи 266 080 лв.). 

2. За нуждите на доброволните формирования при бедствия и аварии в 

община Завет е необходимо закупуването на материални активи, както следва: 

- 2 броя моторна резачка на обща стойност 3100 лв.; 

- 4 броя телескопичен моторен трион на обща стойност – 7 320 лв. 

Общо необходимият финансов ресурс възлиза на 10 420 лв., който ще бъде 

осигурен от разходен параграф §§ 10-13 Постелен инвентар и облекло – 10 000 лв. и от 

разходен параграф §§ 10-15 - Материали 420 лв., предвидени в дейност 285 

„Доброволни формирования за защита при бедствия“. Активите ще се предвидят в 

капиталовият разчет по разходен параграф §§  52-03  - Придобиване на друго 

оборудване, машини и съоръжения в дейност 285 „Доброволни формирования за 

защита при бедствия“. 

3. С цел прецизиране на капиталовият ресурс предвиден по ПМС 

326/12.10.2021 г. – във връзка с ковид - мерки, след закупуване на компютри (настолни 

и преносими) и хардуерно оборудване и моторни пръскачки за нуждите на общинска 

администрация гр. Завет е налице остатък в размер на 839 лева, както следва: 

- По обект „Закупуване на компютри и хардуерно оборудване за нуждите 

на община Завет“ заложени в дейност 122 „Общинска администрация“ по разходен 

параграф §§ 52-01 - Придобиване на компютри и хардуер  – неусвоените средства са 

размер на 830 лв.; 

- По обект „Закупуване на моторни пръскачки за нуждите на община 

Завет“ заложени в дейност 122 „Общинска администрация“ по разходен параграф §§ 

52-03 - Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения – неусвоените 

средства са размер на 9 лв.; 

С цел спазване целесъоразността на разходване на средствата по ПМС 

326/12.10.2021 г. неусвоеният ресурс в размер на 839 лв. ще бъде прехвърлен за 

изразходване в дейност 122 „Общинска администрация“ по разходен параграф §§ 10-15 

- Материали във връзка с изпълнението на ковид-мерки. 

4. Планираните 1 500 лв. за закупуване на програмни продукти за нуждите 

на община Завет в дейност 122 „Общинска администрация“ по разходен параграф §§ 



                                           
 

 

 

 

 53-01 „Програмни продукти“ няма да се изразходят. Същите ще се насочат в обект 

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

захранващи линии, частична подмяна на дограма и покривно покритие“, планиран в 

дейност 311 „Детски градини“ по §§ 51-00 „Основен ремонт“. 

5. След приключване на ремонтните дейности и разплащанията по обект 

„Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на общинска 

администрация Завет 1-етап“ в дейност 122 „Общинска администрация“, по §§ 51-00 

„Основен ремонт“ е налице неусвоен ресурс в размер на 4 962 лв., който ще се насочи в 

обект „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на кметство село Острово, 

община Завет 1-етап“ , планиран в дейност 122 „Общинска администрация“, по §§ 51-

00 „Основен ремонт“. 

6. След закупуването на климатици за Домашен социален патронаж и за 

сватбена зала с. Брестовене е налице неусвоен ресурс общо в размер на 100 лв. ( по 50 

лв. за двата обекта). Средствата са насочени за обект „Реконструкция на сградата на 

ДСП гр. Завет“. 

 

 С оглед прецизирането на капиталовият списък на общината, съобразно 

намеренията и приоритетите по обекти, дейности, параграфи и източници на 

финансиране са изложени по-долу в таблицата, както и в Приложение № 1 и 

Приложение № 2 към настоящото предложение: 

 

 

Дейност/ 

параграф 

Обект Било към 

30.09.2022 г. 

 (в лева) 

Актуализация  

(в лева) 

Става  

(в лева) 

Дейност 

122 

§§ 51-00 

Основен ремонт и 

енергоефективна 

рехабилитация на сградата 

на общинска 

администрация Завет 1-

етап“ 

31 419  

ПО ЦСКР 

2020 

 

8 118 

ПО ЦСКР 

2019 

 

- 4 962 

ПО ЦСКР 2020 

 

26 457 

ПО ЦСКР 

2020 

  

8 118 

ПО ЦСКР 

2019 

 

Дейност 

122 

§§ 51-00 

Основен ремонт и 

енергоефективна 

рехабилитация на 

кметство село Острово, 

община Завет 1-етап“ 

4 900 

ЦСКР 2022 

 

63 350 

ПО ЦСКР  

2021 

 

34 530 

ПО §§ 40-00 

 

 

-4 900 

ЦСКР 2022 

 

-6 462 

ПО §§ 40-00 

 

+ 1 153 

ПО ЦСКР 2018 

 

+ 1 060 

ПО ЦСКР 2019 

 

+ 12 094 

ПО ЦСКР 2020 

60 405 

ПО ЦСКР 

2021 

 

1 153 

ПО ЦСКР 

2018 

 

1 060 

ПО ЦСКР 

2019 

 

12 094 

ПО ЦСКР 



                                           
 

 

-2 945 

ПО ЦСКР 2021 

 

2020 

 

28 068 

ПО §§ 40-00 

 

 

 

 

 

 

Дейност 

606 

§§ 10-30 

„Текущ ремонт“ 537 902 + 6 462 544 364 

Дейност 

122 

§§ 52-01 

Закупуване на компютри и 

хардуерно оборудване за 

нуждите на община Завет 

28 000 в т.ч.: 

9000 ЦСКР 

2022 

 

 

19 000 ПМС 

326/2021 

-830 ( ПМС 

326/2021) 

27 170 в т.ч.: 

9000 ЦСКР 

2022 

 

18 170 

ПМС   

326/2021 

 

Дейност 

122 

§§ 52-03 

Закупуване на 7 броя 

моторна пръскачка за 

нуждите на община Завет 

8 500  

ПМС 326/2021 

-9 

ПМС 326/2021 

8 491  

ПМС 326/2021 

Дейност 

122 

 

§ 10-15 „Материали“ 254 000 +839 

ПМС 326/2021 

254 839 

Дейност 

122 

§§ 53-01 

Закупуване на програмни 

продукти за нуждите на 

общинска администрация 

гр. Завет 

1 500 

ПРЕХ.ОСТ. 

ЦСКР 2021 

 

          -1 500 

ПРЕХ.ОСТ. 

ЦСКР 2021 

 

0 

Дейност 

285 

§ 10-13 „Постелен 

инвентар и облекло“ 

§ 10-15 „Материали“ 

10 000 

     

 679 

-10 000 

 

-420 

0 

 

259 

Дейност 

285 

§§ 52-03 

Закупуване на 2 броя 

моторна резачка за 

нуждите на доброволни 

формирования в община 

Завет 

0 +3 100 3 100 

Дейност 

285 

§§ 52-03 

Закупуване на 7 броя 

телескопична моторна 

резачка за нуждите на 

доброволни 

формирования в община 

Завет 

0 +7 320 7 320 

Дейност 

311 

„Ремонт на сградата на ДГ 

„Слънчо" гр. Завет чрез 

3000 

ПО §§ 31-11 

-7 132 

ПО ЦСКР 2020 

3000 

ПО §§ 31-11 



                                           
 

подмяна на отоплителни 

уреди и захранващи 

линии, частична подмяна 

на дограма и покривно 

покритие“ 

 

7 132 

ПО ЦСКР 

2020 

 

1 060 

ПО ЦСКР 

2019 

 

1 153 

ПО ЦСКР 

2018 

 

800 

ПО ЦСКР 

2021 

 

27 811 

ЦСКР 2022 

 

 

 

 

 

 

-1 060 

ПО ЦСКР 2019 

 

 

-1 153 

ПО ЦСКР 2018 

 

 

+ 8 645 

ПО ЦСКР 2021 

 

 

+700 

ЦСКР 2022 

 

 

9 445 

ПО ЦСКР 

2021 

 

28 511 

ЦСКР 2022 

 

 

Дейност 

524 

§§ 51-00 

Реконструкция на 

сградата на ДСП гр. Завет 

4 200 

ПО ЦСКР 

2021 

 

35 000 

ЦСКР 2022 

 

 

-4 200  

ПО ЦСКР 2021 

          +4 300 

ЦСКР 2022 

 

 

39 300 

ЦСКР 2022 

 

 

Дейност 

524 

§§ 52-03 

Закупуване на климатици 

за нуждите на Домашен 

социален патронаж гр. 

Завет 

10 000 

ЦСКР 2022 

 

-50 

ЦСКР 2022 

 

9 950 

ЦСКР 2022 

 

Дейност 

745 

§§ 52-03 

Закупуване на климатици 

за сватбена зала с. 

Брестовене 

10 000 

ЦСКР 2022 

 

-50 

ЦСКР 2022 

 

9 950 

ЦСКР 2022 

 



                                           
 

Дейност 

714 

§§ 52-06 

 

Изграждане на 

комбинирана спортна 

площадка в с. Веселец, 

община Завет 

110 000 

 

110 000 

ПМС № 

348/18.12.2019 

г. 

+ 159 500 

 

ЦСКР 2022 ФО-

46/11.08.2022г. 

 

269 500 

 

110 000 

ПМС № 

348/18.12.2019г 

 

ЦСКР 2022 

ФО-

46/11.08.2022г. 

 

 

 

Дейност 

998 

§§ 00-98 

Резерв за непредвидени и 

неотложни разходи 

 

159 500 

ЦСКР 2022 

ФО-

46/11.08.2022г. 

 

- 159 500 

ЦСКР 2022 ФО-

46/11.08.2022г 

0 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във 

връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси и  чл.37, ал.1, ал.2 и 

ал.3 от Наредба № 10 за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за 

местните дейности за следващите три години за съставянето, приемането, 

изпълнението и отчитането на бюджета на община Завет, Общинският  съвет гр. Завет 

РЕШИ: 

1.  Актуализира бюджета на община Завет за 2022 г. по разходната част, съгласно 

Приложение № 1; 

2.   Актуализира разчета за финансиране на капиталовите разходи  на община Завет за 

2022 година съгласно Приложение № 2; 

3.   Задължава  Кмета на община Завет да разпредели одобрените средства по бюджета 

на Община Завет за 2022 година по функции, дейности и параграфи съгласно ЕБК 

(Единна бюджетна класификация). 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и Областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването му 

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

 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 

 

Ерсин  Исмаил…../п/ 

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  № 32 от 27.10.2022 година 

 

 

ПО  ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 

Отчет за  направените  разходи за командировки от Кмета на Община 

Завет и Председателя на Общинския съвет гр. Завет 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

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

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

гласуване прие следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 330 

 

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

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

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

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

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

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

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

съответния колективен орган.  

 Във връзка с това предлагам следния отчет за извършени командировъчни 

разходи: 

  

 ОТЧЕТ  

за направените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и 

Председателя на Общинския съвет гр. Завет за трето тримесечие на 2022 г. 

 

Отчетен период – 

III - то тримесечие на 2022 

г. 

Направени разходи от  

Кмет на Община 

 

Направени разходи от 

Председател на Общинския 

съвет 

1. Командировки в чужбина 0.00 лв. 0.00 лв. 

2. Командировки в страната 989.77 лв. 630.00 лв. 

в т.ч. дневни 0.00 лв. 0.00 лв. 

Общо 989.77 лв. Общо                       630.00лв. 

 

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

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

командировките в страната, Общинският съвет гр. Завет  

 

 



                                           
 

 

РЕШИ: 

 

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

Завет и Председателя на Общинския съвет - Завет за трето тримесечие на 2022 г. 

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

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

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

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

Завет. 

 

 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 

 

Ерсин  Исмаил……/п/ 

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  № 32 от 27.10.2022 година 

 

ПО  ПЕТА  ТОЧКА 

Приемане на Правилник за изменение на Правилника за реда и начина  за 

отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Завет 

Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 

 

Общинският съвет гр. Завет с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 1 

(един), „Въздържали се”– 1 (един), отсъства – 1 (един) от проведеното гласуване 

прие следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 331 

 

I. Причините, които налагат приемане на Правилник за изменение и допълнение на 

Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ на граждани 

от Община Завет, приет с Решение № 213 по Протокол № 31 от 28.03.2014 г. на 

Общински съвет гр. Завет са както следва: 

От приемането си до настоящия момент правилникът не е допълван и изменян. От 

дълги години Общинският съвет - Завет предоставя еднократна парична помощ, чиито 

размер е определен в правилника, на нуждаещи се граждани от община Завет. С оглед 

на настъпилите промени във финансово – стопанския живот в страната, увеличените 

цени на хранителните и нехранителните стоки, вкл. увеличените разходи за транспорт, 

лечение, обучение и други е необходимо актуализация на размера на паричните 

помощи, предоставяни по реда на правилника.  

Постоянната комисия „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности, 

младежки дейности и спорт" при Общинския съвет гр. Завет е разгледала на свое 

заседание въпроса за актуализация на Правилника, като е приела становище, че като 

цяло същият е актуален, но е необходимо и целесъобразно максималният размер на 

помощите, предоставени по реда на правилника да се обвърже с минималната работна 

заплата и е изготвила проект за изменение на правилника.  

II.  Основни цели, които се поставят: С актуализацията на размера на отпусканите 

помощи се цели по-ефективно подпомагане на нуждаещите се от помощта жители на 

Община Завет. 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Правилник за 

изменение и допълнение на Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна 

парична помощ на граждани от Община Завет, приет с Решение № 213 по Протокол № 

31 от 28.03.2014 г. на Общински съвет гр. Завет са свързани с размера на предвидените 

финансови средства по бюджета на Община Завет. 

IV. Очаквани резултати: С изменението на Правилника се очаква нуждаещите се от 

помощта жители на Община Завет да получат адекватна финансова подкрепа с оглед на 

финансово – икономическата ситуация в страната. 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Настоящият проект за 

изменение е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския 

съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 

законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. 



                                           
 

 

 

 

Настоящият проект за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община 

Завет, приет с Решение № 213 по Протокол № 31 от 28.03.2014 г. на Общински съвет 

гр. Завет в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните 

актове, е публикуван на интернет страницата на Община Завет на 22.08.2022 г.  

 

Предложения по Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и 

начина за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Завет, 

приет с Решение № 213 по Протокол № 31 от 28.03.2014 г. на Общински съвет гр. Завет 

не са направени. 

 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 75, ал. 4, във връзка с чл. 76, ал. 3, 

чл. 79 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 10, ал. 2 и чл. 26, ал. 3 от 

Закона за нормативните актове във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 17, ал. 1 от 

ЗМСМА, Общинският съвет гр. Завет  

 

РЕШИ:      

 

 

 

1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за реда и начина 

за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Завет, приет с 

Решение № 213 по Протокол № 31 от 28.03.2014 г. на Общински съвет гр. Завет, 

съгласно Приложение № 1. 

 

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

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет – гр. Завет. 

 

 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 

 

Ерсин  Исмаил…../п/ 

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  № 32 от 27.10.2022 година 

 

 

ПО  ШЕСТА  ТОЧКА 

Даване на съгласие за учредяване право на прокарване на трасе на ел. кабел, 

през имоти – публична общинска собственост в с. Сушево, община Завет                                          

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

Общинският съвет гр. Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

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

гласуване прие следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 332 

 

Предложението е по повод постъпило в деловодството на общинска 

администрация гр. Завет заявление с вх. № 94А-1433-7/17.10.2022 г. от Алтан Фаредин, 

с адрес:  гр. Разград, ж.к. „Орел“, бл. 1, вх. Г, ет. 2, ап. 4, като собственик на УПИ II – 

150 от квартал 25 по плана на с. Сушево с искане за учредяване на еднократно право на 

прокарване на кабелна линия НН за външно ел. захранване на ФЕЦ в имот УПИ II – 150 

от квартал 25 с начало граница на УПИ II – 150, преминаваща през улица „Панайот 

Хитов“, улица „Руен“ - публична общинска собственост и достигащо до ТП2 с. 

Сушево. 

Електрозахранването на ФЕЦ ще се извърши посредством кабелна линия 0,4 kV 

с кабел тип САВТ 4х150 mm2. Съгласно представената графична част, трасето на 

кабела е с обща дължина 191,5 м.  

Съгласно ПУП ел. схема трасето на кабелната линия (с обща дължина 191,5 м.) 

0,4 kV започва от Главно разпределително табло, монтирано на границата, на имота, на 

възложителя, преминава през част от улица „Панайот Хитов“, публична общинска 

собственост  в близост до имоти  УПИ  I -151 от кв. 25,  УПИ II – 163 и УПИ V-687  от 

кв. 24 продължава по улица „Руен“, публична общинска собственост в близост до 

имоти УПИ V- 117,  УПИ IV- 118 и УПИ III – 119 от кв. 22  до електромерното табло 

ТЕПО монтирано на плътната фасадата на ТП „2 Сушево“. 

 

 Присъединителните съоръжения ще се изграждат и ще са собственост на 

възложителя, съгласно чл. 117, ал. 7 от Закона за енергетиката.  

 

 Сервитутът на кабела в урбанизирана територия преминаващ през имот 

публична общинска собственост  - част от улица „Панайот Хитов“ и  улица „Руен“ е с 

дължина 191,5 м. Ширината на сервитута в урбанизирана територия e 2,10 м., 1,5 м. от 

едната страна и 0,6 м. от другата двустранно от оста на съоръжението преминаващо 

през улиците, съгласно т. 14, т. 1  по Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1. от Наредба 

№ 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти. Площта на общинските 

имоти, засегната от сервитута е 402,15 кв.м. 

 

  



                                           
 

 

 

 

 Представено е задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП -  ел. схема, 

което обосновава необходимостта от изработването на плана и съдържа изисквания за 

териториалния обхват, сроковете и етапите за изработването му. Изработването на 

ПУП – ел. схемата е разрешено със Заповед №УД-02-09-295/25.08.2022 г. на Кмета на 

Община Завет. ПУП – ел. схемата е разгледана на заседание на Общинския експертен 

съвет при Община Завет. Изработената ПУП ел. схема е одобрена със Заповед №УД-02-

09-362/13.10.2022 г. на Кмета на община Завет. 

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

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 8, 

ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 193 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) и заявление с Вх. № 94А-1433-7/17.10.2022 г. от Алтан Фаредин, 

Общинският  съвет гр. Завет 

 

 

РЕШИ: 

 

 

1. Дава съгласие за учредяване на еднократно право на прокарване на 

кабелна линия НН за външно ел. захранване на ФЕЦ в имот УПИ II – 150 от квартал 25 

с начало граница на УПИ II – 150, преминаваща през улица „Панайот Хитов“, улица 

„Руен“ - публична общинска собственост и достигащо до ТП2 с. Сушево. 

2. Възлага на кмета на община Завет да предприеме последващи действия 

по изпълнение на настоящото решение. 

 

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

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

 

 Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му, 

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общинския съвет – Завет. 

 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 

 

Ерсин  Исмаил……/п/ 

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  № 32 от 27.10.2022 година 

 

ПО  СЕДМА  ТОЧКА 

Кандидатстване на Община Завет с проект  „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ 

RAZ3001 /III-205, ИСПЕРИХ – ВЕСЕЛЕЦ/ - ИВАН ШИШМАНОВО/ - III-205“, по 

Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.019 - Пътища 

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински 

пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ 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 Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014 – 2020 г.   

    Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

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

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

прие следното 

 

РЕШЕНИЕ  № 333 

 

 Със Заповед №РД09-845 от 22.07.2022 г. на Заместник-министъра на 

земеделието и Ръководител на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. са утвърдени Насоки за 

кандидатстване по Процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 

съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ 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 ПРСР 2014 – 2020 г. 

 

Публичната инфраструктура е основен фактор за осигуряване на базови услуги 

на населението в градовете и в селата и за осигуряване на достъпа до тях. Устойчивото 

социално-икономическо развитие на селските райони е неразривно свързано със 

съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за населението в 

селските райони. 

По процедурата се подпомагат проектни предложения, които допринасят за 

постигане на целите по подмярката насочени към насърчаване на социалното 

приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските 

райони.  

Населените места в селските райони в България ще станат привлекателни за 

бизнеса и за живеене, чрез поддържането и стимулирането на тяхното икономическо, 

социално и културно развитие, изграждане на липсващата или рехабилитация на 

съществуващата публична техническа инфраструктура. По този начин ще се постигне 

както съхраняването на населените места, така и ще се осигури поддържането на 

образователните услуги, и осигуряването на работни места. 

 



                                           
 

 

  

 

Очаквани резултати 

С финансиране на проекти за пътна инфраструктура ще се подобри 

транспортната свързаност и достъпност на по-отдалечените населени места. 

Подобрената свързаност би предоставила възможност за развитие на икономиката в 

селските райони, създаване на по-добра среда за живот и работа и смекчаване на 

тенденцията за обезлюдяване на тези райони. 

 

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява 

с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони, и с национални средства. Общият размер на средствата, които могат бъдат 

предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на 

97 790 000,00 лева. 

Максималният размер на общите допустими разходи за едно проектно 

предложение по процедурата не може да надхвърля левовата равностойност на 1 500 

000 евро за един кандидат община. 

Не е предвиден минимален размер на БФП по процедурата, за конкретен проект 

на кандидат община. 

Максималният размер на БФП е в размер 100% от общия размер на допустимите 

за финансово подпомагане разходи за проекта, ако допустимите за финансово 

подпомагане разходи не надхвърлят левовата равностойност на 1 000 000 евро съгласно 

чл. 61, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.  

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 23:59 ч. на 25 ноември 

2022 г. 

 

По процедурата се подпомагат проекти, които: 

1. Подпомагат се проекти, които се осъществяват на територията на общините от 

селските райони на Република България, посочени в Приложение № 1 - Списък на 

селските райони от документите към Условията за кандидатстване по процедурата. 

2. Проектите се подпомагат, ако: 

2.1. дейността, включена в проекта, съответства на приоритетите на общинския план за 

развитие на съответната община, удостоверено с решение на общинския съвет; 

2.2. при наличие на одобрена стратегия за Водено от общностите местно развитие 

дейността, включена в проекта, с които ще се кандидатства по тези Условия за 

кандидатстване е съгласувана с председателя на колективния управителен орган на 

местната инициативна група и/или местна инициативна рибарска група, за което се 

представя декларация от председателя на колективния управителен орган на местната 

инициативна група и/или местна инициативна рибарска група, че съответства на 

стратегията. 

2.3. Подпомагат се проекти, за които са проведени съгласувателните процедури по реда 

на Закона за опазване на околната среда, Закона за защитените територии и/или Закона 

за биологичното разнообразие със съответния компетентен орган по околна среда и по 

реда на Закона за културното наследство (ЗКН) с Министерството на културата за 

защитените територии за опазване на недвижимото културно наследство. 

2.4. Подпомагат се проекти, които съдържат анализ за социални-икономическите ползи 

за развитието на селския район и устойчивостта на инвестицията.  
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2.5. Подпомагат се проекти, при които допустимите за финансово подпомагане разходи 

надхвърлят левовата равностойност на 1 000 000 евро ако съдържат анализ „разходи – 

ползи“ (финансов анализ).    

2.6. Към проектите, включващи разходи за СМР, се прилагат: 

2.6.1. одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект” или 

„Работен проект” в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) (Наредба 

№ 4 от 2001 г.) и  

техническите спецификации на съоръженията и/или принадлежностите, включени в 

проекта; 

2.6.2. подробни количествени сметки, които са заверени от правоспособно лице; 

2.6.3. разрешение за строеж, когато издаването му се изисква съгласно ЗУТ; 

2.6.4. подписани подробни количествено-стойностни сметки. 

2.7. Към проектите, включващи разходи за СМР, когато обектите са недвижими 

културни ценности, се прилагат: 

2.7.1. документите по т. 2.6; 

2.7.2. становище и заверка с печат от Министерството на културата върху графичните 

материали на проектната документация, изготвена по реда на глава двадесет и трета от 

Наредба № 4 от 2001 г. 

2.8. Инвестиционните проекти, които включват обекти недвижими културни ценности, 

се съгласуват с Министерството на културата по реда на ЗКН. 

2.9. Дейностите по проектиране и изпълнение на инвестиционните проекти за обекти 

недвижими културни ценности, в които ще се извършват дейности по реставрация, се 

осъществяват от лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в 

регистъра по чл. 165 от ЗКН. 

2.10. Подпомагат се проекти, ако под терена, в който ще се изпълнят дейностите по 

проекта, са изградени или реконструирани водоснабдителните и/или канализационните 

системи (ВиК) или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за 

период от седем години, считано от датата на сключване на административния договор. 

2.11. Подпомагат се проекти, ако пътя/пътищата, за които е подадено проектното 

предложение са включени в Решение № 236 на Министерския съвет от 2007 г. за 

утвърждаване списък на общинските пътища и в последващите му изменения и 

допълнения. 

2.12. Подпомагат се проекти, ако инвестиционните проекти включват изграждане на 

защитни тръби и защитени шахти, положени в подземна инфраструктура. 

 

Воден от гореизложеното, предлагам Община Завет да кандидатства по 

Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.019 – Пътища 

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински 

пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ 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 ПРСР 2014 – 2020 г. с проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ RAZ3001 

/III-205, ИСПЕРИХ – ВЕСЕЛЕЦ/ - ИВАН ШИШМАНОВО/ - III-205“. 

 

Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 3. „ТЕРИТОРИАЛНА 

СВЪРЗАНОСТ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА  
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НЕРАВЕНСТВАТА“ от Плана за интегрирано развитие на Община Завет за периода 

2021-2027 г. 

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

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),  Общинският съвет гр. 

Завет   

 

РЕШИ: 

 

  1. Дава съгласие Община Завет да кандидатства по Процедура чрез подбор на 

проектни предложения № BG06RDNP001-7.019 - Пътища „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и 

съоръженията и принадлежностите към тях“ 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. с 

проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ RAZ3001 /III-205, ИСПЕРИХ – ВЕСЕЛЕЦ/ - 

ИВАН ШИШМАНОВО/ - III-205“. 

2. Дейностите, включени в проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ RAZ3001 

/III-205, ИСПЕРИХ – ВЕСЕЛЕЦ/ - ИВАН ШИШМАНОВО/ - III-205“, съответстват 

на Приоритет 3. „ТЕРИТОРИАЛНА СВЪРЗАНОСТ, УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И 

НАМАЛЯВАНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА“ от Плана за интегрирано развитие на 

Община Завет за периода 2021-2027 г. 

3. Упълномощава кмета на Община Завет да предприеме всички необходими 

действия за кандидатстване и изпълнение на проект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ 

RAZ3001 /III-205, ИСПЕРИХ – ВЕСЕЛЕЦ/ - ИВАН ШИШМАНОВО/ - III-205“. 

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.  

            

 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 

 

Ерсин  Исмаил……/п/ 

Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 

 

 

 

 

 

     

 


