
                                           
 

          
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

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

Протокол  № 33 от 24.11.2022 година 
 

ПО ПЪРВА 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 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

(нула), „Въздържали се”– 1 (един), отсъстват - 2 (двама) от проведеното поименно 
гласуване прие следното  

 
РЕШЕНИЕ  № 334 

 
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.; 

4. С Решение № 329/27.10.2022 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. За нуждите на детска педагогическа стая (ДПС) при община Завет бяха 
планирани средства в размер на 2 400 лв. за закупуването на 2 броя компютърна 
конфигурация. Компютърните конфигурации са закупени и заведени в счетоводните 
регистри на общината. Усвоените средства към 31.10.2022 г. са на  стойност 1 994 лв. 
Неусвоеният ресурс 406 лв. ще се насочи за разходване в същата дейност и за нуждите 
на ДПС по разходен параграф §§ 10-15 - Материали 406 лв. по дейност 239 „Други 
дейности по вътрешната сигурност“. 

2. За нуждите на отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на 
запаси и мощности (ОМП) при община Завет бяха планирани средства в размер на 2 000 
лв. за закупуването на видеоекран. Видеоекрана за нуждите на ОМП е закупени и 
заведен в счетоводните регистри на общината. Усвоените средства към 31.10.2022 г. са 
на  стойност 846 лв. Неусвоеният ресурс 1 154 лв. ще се насочи за разходване в същата 
дейност и за нуждите на ОМП по разходен параграф §§ 10-15 - Материали 406 лв. по 
дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и 
мощности“. 

3. Община Завет има предвидени средства за проектиране на път RAZ3001 
/III-205, Исперих – Веселец/ - Иван Шишманово/ - III-205 с източник на финансиране 
целеви средства за капиталови разходи от 2022 г. в размер на 8 500 лв. Средствата са 
планирани в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ по 
разходен параграф §§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“. 
Общината има сключен договор за възлагане на обществена поръчка за услуга с 
предмет „Изготвяне на проект във фаза Технически проект за обект : Рехабилитация на 
път RAZ3001 /III-205, Исперих – Веселец/ - Иван Шишманово/ - III-205“ на стойност 
8 400 лв. Към 31.10.2022 г. има усвояване/разходване на средства в размер на 8 400 лв. 
Неусвоените 100 лв. 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“ за строително монтажни работи по разходен параграф §§ 
51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ в дейност 311 „Детски 
градини“. 

4. Във връзка с намеренията на ръководството на община Завет, относно 
изграждането на фотоволтаична централа за собствени нужди върху плосък покрив на 
сградата на Домашен социален патронаж е необходимо планирането на средства за 
проектиране на фотоволтаична система в размер на 2 000 лв. с източник на финансиране 
целеви капиталови средства за 2022 г. Обекта ще се планира в дейност 524 „Домашен 
социален патронаж“ по разходен параграф §§ 52-03 „Придобиване на друго, 
оборудване, машини и съоръжения“. Финансовият ресурс ще се осигури от обект 
„Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на улици в 
населените места на  община Завет“ по разходен параграф §§ 51-00 „Основен ремонт“. 



                                           
 

 

 

5. В деловодството на Общинска администрация гр. Завет постъпи писмо от 
Директора на ОУ „Христо Ботев“ с. Брестовене, община Завет с Вх.№ КО-03-05-
369/07.11.2022г. за необходимостта от закупуването на активи, както следва: 1 брой 
музикална уредба на стойност 1 800 лв., която ще се предвиди в разчета за капиталовите 
разходи по параграф §§ 52-03 „Придобиване на друго, оборудване, машини и 
съоръжения“; 11 броя компютърни системи на приблизителна обща стойност 11 000 лв., 
които ще се планират по параграф §§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“. 
Активите ще се заложат в дейност 322 “Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“, средствата ще се осигурят от параграф §§ 01-01 „Заплати и 
възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения“. 

6. В деловодството на Общинска администрация гр. Завет постъпи писмо от 
Директора на ДГ „Червената шапчица“ с. Брестовене, община Завет с Вх.№ КО-03-05-
377/15.11.2022г. за необходимостта от закупуването на активи по Оперативна програма 
„Наука и образование за интелигентен растеж“ по проект „Подкрепа за приобщаващо 
образование“, както следва: Секция на стойност 1 307 лв. по разходен параграф §§ 52-05 
– „Придобиване на стопански инвентар“; Биофийдбек система за тренировка на фината 
моторика на стойност 996 лв. по параграф §§ 52-03 „Придобиване на друго, оборудване, 
машини и съоръжения“; Огледало с мехурчета на стойност 650 лв. по параграф §§ 52-03 
„Придобиване на друго, оборудване, машини и съоръжения“; Преносим компютър 
LENOVO V15 G2 на стойност 1 700 лв. по параграф §§ 52-01 „Придобиване на 
компютри и хардуер“. 

Посочените активи ще се планират в разчета за финансиране на капиталовите 
разходи на община Завет с източник на финансиране Сметки за средства от 
Европейския съюз (СЕС), Кохезионни и структурни фондове (КСФ). 

7. В деловодството на Общинска администрация гр. Завет постъпи писмо от 
Директора на ДГ „Слънчо“ гр. Завет, община Завет с Вх.№ КО-03-05-378/15.11.2022г. за 
необходимостта от закупуването на активи по Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ по проект „Подкрепа за приобщаващо 
образование“, както следва: Секция на стойност 1 307 лв. по разходен параграф §§ 52-05 
– „Придобиване на стопански инвентар“; Биофийдбек система за тренировка на фината 
моторика на стойност 996 лв. по параграф §§ 52-03 „Придобиване на друго, оборудване, 
машини и съоръжения“; Огледало с мехурчета на стойност 650 лв. по параграф §§ 52-03 
„Придобиване на друго, оборудване, машини и съоръжения“; Преносим компютър 
LENOVO V15 G2 на стойност 1 700 лв. по параграф §§ 52-01 „Придобиване на 
компютри и хардуер“. 

Посочените активи ще се планират в разчета за финансиране на капиталовите 
разходи на община Завет с източник на финансиране Сметки за средства от 
Европейския съюз (СЕС), Кохезионни и структурни фондове (КСФ). 

8. В деловодството на Общинска администрация гр. Завет постъпи писмо от 
Директора на ДГ „Слънчо“ гр. Завет, община Завет с Вх.№ КО-03-05-379/15.11.2022г. за 
необходимостта от закупуването на активи и оборудване, съгласно реализацията на 
сключен договор с ПУДООС № 15052/31.05.2022г. по Национална кампания „Чиста 
околна среда – 2022 г.“ на тема: „Обичам природата и аз участвам“ по подтема „Със 
знание и грижи, и в игри, природата за утре опази“, както следва: Клатушка за баланс на 
стойност 672 лв. по параграф §§ 52-03 „Придобиване на друго, оборудване, машини и 



                                           
 

 

 

 съоръжения“; комбинирано детско съоръжение на стойност 2 580 лв. по параграф §§ 
52-03 „Придобиване на друго, оборудване, машини и съоръжения“; Ударопоглъщаща 
каучукова настилка под балансиращо съоръжение – клатушка на стойност 606,30 лв. по 
параграф §§ 52-03 „Придобиване на друго, оборудване, машини и съоръжения“. 

Посочените активи ще се планират в разчета за финансиране на капиталовите 
разходи на община Завет с източник на финансиране сключен договор с ПУДООС № 
15052/31.05.2022г. в отчетна група „Бюджет“. 

 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 
31.10.2022 г. 

 (в лева) 

Актуализация  
(в лева) 

Става  
(в лева) 

Дейност 
239 

§§ 52-01 

Закупуване на 2 броя 
компютърна 

конфигурация за детска 
педагогическа стая 

2 400 - 406 1 994 

Дейност 
239 

§ 10-15 „Материали“ 11 013       + 406 11 419 

Дейност 
282 

§§ 52-03 

Закупуване на 
видеоекран за нуждите 

на ОМП 

2 000 - 1 154 846 

Дейност 
282 

 

§ 10-15 „Материали“ 10 000       + 1 154 11 154 

Дейност 
311 

„Ремонт на сградата на 
ДГ „Слънчо" гр. Завет 

чрез подмяна на 
отоплителни уреди и 
захранващи линии, 

частична подмяна на 
дограма и покривно 

покритие“ 

3000 
ПО §§ 31-11 

 
9 445 

ПО ЦСКР 
2021 

 
28 511 

ЦСКР 2022 
 
 
 

 
 

+100 
ЦСКР 2022 

 

3000 
ПО §§ 31-11 

 
9 445 

ПО ЦСКР 
2021 

 
28 611 

ЦСКР 2022 
 
 

Дейност 
606 

§§ 51-00 

Рехабилитация на път 
RAZ3001 /III-205, 

Исперих – Веселец/ - 
Иван Шишманово/ - III-

205 

 
10 000 

ЦСКР 2022 
 
 

       
             -100 

ЦСКР 2022 
 

 

 
9 900 

ЦСКР 2022 
 
 



                                           
 

Дейност 
524 

§§ 52-03 

Фотоволтаична централа 
за собствени нужди 

върху плосък покрив на 
сграда ДСП гр. Завет 

(Проектиране) 

0          +  2 000 
ЦСКР 2022 

 

2 000 
ЦСКР 2022 

 

Дейност 
606 

§§ 51-00 

Изработване на 
инвестиционни проекти 

за реконструкция и 
рехабилитация на улици 

в населените места на  
община Завет 

9 000 
ЦСКР 2022 

 

             -2 000 
ЦСКР 2022 

 

7 000 
ЦСКР 2022 

 

Дейност 
322 

§§ 01-01  
ОУ 

„Христо 
Ботев“ с. 

Брестовене 

§§ 01-01 „Заплати и 
възнаграждения на 
персонала, нает по 

трудови 
правоотношения“ 

 

507 772           -12 800 
         §§ 31-11 

494 972 

Дейност 
322 

§§ 52-01  
ОУ 

„Христо 
Ботев“ с. 

Брестовене 

Закупуване на 
компютърни системи за 
нуждите на ОУ "Христо 

Ботев" с. Брестовене, 
община Завет 

0           +11 000 
         §§ 31-11 

        11 000 
 §§ 31-11 

Дейност 
322 

§§ 52-03  
ОУ 

„Христо 
Ботев“ с. 

Брестовене 

Закупуване на музикална 
уредба за нуждите на ОУ 

"Христо Ботев" с. 
Брестовене, община 

Завет 

0           +1 800 
         §§ 31-11 

          1 800 
 §§ 31-11 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.6 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)  и във връзка с чл. 124, ал. 2, ал. 3 
и ал. 4 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и  чл.37, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 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). 

 
Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния 

управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им. 
Препис от решението да сe изпрати на Районна Прокуратура – гр. Разград 

Териториално отделение – гр. Кубрат за преглед по реда на общия надзор за законност. 
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 

45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 
Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му, 

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

 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 33 от 24.11.2022 година 

 
ПО  ВТОРА  ТОЧКА 
Предоставяне на активи собственост на Община Завет, за управление и 

стопанисване на Общинско предприятие „Воден 2009“ гр. 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  № 335 
 

В деловодството на община Завет постъпи писмо от директора на ОП „Воден-
2009“ гр. Завет с Вх. № УД-02-19-412/09.11.2022г., във връзка с изпълнение на 
дейностите заложени в предмета на дейност на предприятието, както и с цел 
прецизиране и контрол на отчетността, е заявена потребност от предоставяне на 
допълнителни активи - контейнери, както следва:  

 

 
 
 
Община Завет разполага с активите, които е целесъобразно да се предоставят на 

ОП „Воден 2009“ гр. Завет за извършване на необходими и неотложни дейности в 
предприятието, свързани с извършваната от предприятието дейност „Чистота“, както и 
във връзка с прецизиране на отчетността и контрола в общината.  

Във връзка с това, предлагам горепосочените активи собственост на Община 
Завет, с отчетна стойност 273 647. 80 лв., да се предоставят на ОП „Воден 2009“ за 
стопанисване, ползване и управление. 
   

наименование

година 

на придобиване бр. ед. стойност общо забележка

контейнери тип "Бобър" 2009 292 475,00 138 700,00 не са предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

контейнери тип "Бобър" 2009 31 496,4516 15 390,00 не са предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

контейнери тип "Бобър" 2010 38 466,80 17 738,40 не са предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

контейнери тип "Бобър" 2012 20 499,92 9 998,40 не са предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

контейнери тип "Бобър" 2013 20 454,27 9 085,40 не са предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

контейнери тип "Бобър" 2014 8 498,00 3 984,00 не са предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

контейнери тип "Бобър" 2015 60 475,00 28 500,00 не са предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

контейнери тип "Бобър" 2016 -60 475,00 -28 500,00 предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

контейнери тип "Бобър" 2017 20 528,00 10 560,00 не са предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

контейнери тип "Бобър" 2018 15 576,00 8 640,00 не са предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

контейнери тип "Бобър" 2019 20 564,00 11 280,00 не са предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

контейнери тип "Бобър" 2020 25 580,00 14 500,00 не са предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

контейнери тип "Бобър" 2022 59 572,40 33 771,60 не са предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

х х 548 х 273 647,80 х



                                           
 

 
 
 

  Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т.23 и ал. 2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 4 от 
Закона за общинската собственост и чл. 11, ал.3 и чл.чл. 15-18 от Наредба № 2 за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и чл. 12, ал.2 от 
Правилника за дейността на Общинско предприятие „Воден 2009” гр. Завет, 
Общинският съвет гр. Завет 

 

РЕШИ: 
 

1.   Общинският съвет – Завет дава съгласие за предоставяне на ОП „Воден 2009“ 

активи за стопанисване и управление, както следва: 

 
 

2. Възлага на Кмета на Община Завет да организира приемането и предаването на 
активите, и вписването на новонастъпилите обстоятелства в счетоводните регистри на 
Община Завет и общинското предприятие. 

Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им. 

Препис от решението да сe изпрати на Районна Прокуратура – гр. Разград 
Териториално отделение – гр. Кубрат за преглед по реда на общия надзор за законност. 

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 
45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му, 
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. Завет.  
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

наименование

година 

на придобиване бр. ед. стойност общо забележка

контейнери тип "Бобър" 2009 292 475,00 138 700,00 не са предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

контейнери тип "Бобър" 2009 31 496,4516 15 390,00 не са предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

контейнери тип "Бобър" 2010 38 466,80 17 738,40 не са предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

контейнери тип "Бобър" 2012 20 499,92 9 998,40 не са предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

контейнери тип "Бобър" 2013 20 454,27 9 085,40 не са предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

контейнери тип "Бобър" 2014 8 498,00 3 984,00 не са предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

контейнери тип "Бобър" 2015 60 475,00 28 500,00 не са предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

контейнери тип "Бобър" 2016 -60 475,00 -28 500,00 предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

контейнери тип "Бобър" 2017 20 528,00 10 560,00 не са предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

контейнери тип "Бобър" 2018 15 576,00 8 640,00 не са предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

контейнери тип "Бобър" 2019 20 564,00 11 280,00 не са предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

контейнери тип "Бобър" 2020 25 580,00 14 500,00 не са предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

контейнери тип "Бобър" 2022 59 572,40 33 771,60 не са предоставени на ОП "Воден-2009" гр. Завет

х х 548 х 273 647,80 х



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 33 от 24.11.2022 година 

 
ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 

 Извършване на вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община 
Завет за 2022 година.   
  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  № 336 
 

С Решение №240 по Протокол №24 от 29.12.2021 г. на Общинския съвет гр. 
Завет съгласно § 60 на Преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение и 
допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс обнародван в „Държавен 
вестник“ брой 105 от дата 11.12.2020 г. са извършени вътрешни компенсирани промени 
по бюджета на Община Завет за 2021 година. Прието е месечните обезпечения и 
отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците за се разходват за закупуване чрез доставка на фабрично нов сметосъбиращ 
автомобил, съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Завет и за плащане на 
отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците 
през 2022 г. Съгласно § 8 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за 
изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане (обн. в ДВ, бр. 17 от 
01.03.2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) в преходните и заключителните разпоредби на 
Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
(обн., ДВ, бр. 105 от 2020 г.) се правят изменения и допълнения в § 60.  

Съгласно § 60 на Преходните и заключителни разпоредби на Закон за изменение 
и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (в сила от 11.12.2020 г.; 
изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 01.03.2022 г., в сила от 01.01.2022 г.) месечните обезпечения и 
отчисления за 2021 г. и за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците може да се разходват по решение на общинския съвет чрез 
вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин 
на определяне и размер на таксата за битови отпадъци. 

Дължимите месечни отчисления за 2021 г. и за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 
1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците се внасят в срок до 31 
декември на съответната година, когато не е прието решение на общинския съвет за 
съответната година. 

Не се начисляват лихви върху дължимите суми за месечни отчисления за 2021 г. 
и 2022 г. 

Дължимите отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. ще останат по 
сметката на Община Завет.  

Община Завет възнамерява да извърши вътрешни компенсирани промени по 
бюджета на общината за 2022 г. с оглед осигуряване на средства за извършване на  



                                           
 

 
 
 

неотложни основни и/или текущи ремонти на общинска улична мрежа на община Завет 
през 2023 г., като трансформира средствата, заделени по бюджета за изплащане на 
месечните обезпечения и отчисления за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от 
Закона за управление на отпадъците, в средства за извършване на неотложни основни 
и/или текущи ремонти на общинска улична мрежа на община Завет през 2023 г. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 124 
от Закона за публичните финанси (ЗПФ), § 60 от ПЗР на Закона за изменение и 
допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, чл. 37 от Наредба №10 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 
на Община Завет, и чл. 5, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация (Мандат 2019-2023), Общинският  съвет гр. Завет 

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие средствата за изплащане на месечните обезпечения и 
отчисления за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците да бъдат трансформирани в средства за извършване на неотложни основни 
и/или текущи ремонти на общинска улична мрежа на община Завет през 2023 г., като 
задължава Кмета на община Завет да извърши вътрешни компенсирани промени по 
бюджета на Община Завет за 2022 година.  

2. Кмета на община Завет да уведоми РИОСВ – Русе за извършването на 
вътрешни компенсирани промени по бюджета на община Завет за 2022 г.  

3. Задължава Кмета на община Завет да отрази промените по бюджета на 
Община Завет за 2022 година по съответните приходни параграфи, раздели, функции, 
дейности и разходни параграфи от Единната бюджетна класификация за 2022 година, 
като увеличи приходната и разходната част на бюджета с размера на месечните 
обезпечения и отчисления за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за 
управление на отпадъците. 

Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им. 

Препис от решението да сe изпрати на Районна Прокуратура – гр. Разград 
Териториално отделение – гр. Кубрат за преглед по реда на общия надзор за законност. 

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 
45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му, 
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. Завет.  
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

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

Протокол  № 33 от 24.11.2022 година 
 
 

ПО  ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 
Предоставяне на еднократни парични помощи.  

Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 
 

Общинският съвет гр. Завет с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 1 (един), 
„Въздържали се”– 1 (един), отсъстват – 2 (двама) от проведеното гласуване прие 
следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 337 
 

В деловодството на Общинска администрация Завет за периода от края на месец 
юли 2022 г. до средата на месец ноември 2022 година са постъпили 29 заявления за 
предоставяне на еднократна парична помощ. Болшинството от случаите се отнасят за 
здравословни проблеми на заявителите или на техни близки. Всички молби са 
разгледани на заседание на Постоянната комисия „Образование, култура, 
здравеопазване и социални дейности, младежки дейности и спорт” при Общинския 
съвет, която след проверка, дали лицата подали заявления за еднократни парични 
помощи отговарят на критериите и изискванията, посочени в Правилника за реда и 
начина за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Завет, 
предлага да се отпусне по чл. 6 от Правилника на 15 лица, по чл. 7 на 2 лица и по чл. 8 
на 1 лице. Комисията прие следното СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна 
парична помощ на 18 лица, подробно описани в настоящето предложение.  

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 2 от 
Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ на граждани 
от Община Завет, Общинският съвет гр. Завет  

РЕШИ: 
1. Да се отпуснат еднократни парични помощи на следните лица: 
 

№ 

по 

ред 

Имена и адрес на лицето Помощта се отпуска 
за: 

Размер 
на ЕПП 

(в лв.) 

1 Ембие Акбуюк, Острово Лечение 50 

2 Бедриш Даил, Завет Лечение 100 

3 Гюлсевим Джамбаз, Завет Лечение 100 

4 Шефика Салим, Острово Лечение 100 



                                           
 

5 Невена Стоянова, Острово Социални нужди 50 

6 Южял Шефка, Брестовене Лечение 50 

7 Неврие Мехмедали, Завет Лечение 100 

8 Мелиса Арифова, Завет Лечение 150 

9 Мерлин Демирджи, Брестовене Пожар 700 

10 Семих Осман, Веселец Лечение 200 

11 Али Али, Завет Лечение 100 

12 Атче Юмер, Прелез Социални нужди 50 

13 Айшегюл Курт, Прелез Лечение 50 

14 Фатме Осман, Завет Лечение 100 

15 Зайде Феим, Острово Лечение 50 

16 Мустафа Селим, Завет Лечение 100 

17 Рушуд Рашид, Острово Лечение 50 

18 Гюлтен Дущубаклъ, Острово Лечение 50 

Всичко  раздадени средства: 2150.00 лева  

 2. Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, 
дейност – 122 “Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и помощи по 
решение на Общинския съвет/. 
 Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им. 

Препис от решението да сe изпрати на Районна Прокуратура – гр. Разград 
Териториално отделение – гр. Кубрат за преглед по реда на общия надзор за законност. 

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 
45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му, 
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. Завет.  
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 
 
 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 33 от 24.11.2022 година 

 
ПО  ПЕТА  ТОЧКА 
Кандидатстване чрез подаване на заявление за финансиране по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 
„Топъл обяд“ по Оперативна Програма за храни и основно материално 
подпомагане“ 2021-2027 година. 

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  № 338 
 

На 19.09.2022 г. е обявена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по Оперативна Програма за храни 
и основно материално подпомагане.  

Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г. (ПХОМП) 
ще допринесе активно за изпълнението на специфичната цел на Съюза, насочена към 
справяне с проблема на материалните лишения чрез подпомагане с храни и основна 
материална помощ. Стратегическата цел на програмата е да добави принос към 
цялостната национална политика за смекчаване и намаляване на бедността и за 
преодоляване на социалното изключване. Тази цел ще се постигне чрез осигуряване на 
подкрепа за преодоляване на основните идентифицирани лишения от храна и основни 
материали за осигуряване на нормални условия за живот на хора, които живеят в 
крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация. 

Процедура „Топъл обяд“ е продължение на успешното изпълнение на тази 
операция в рамките на програмен период 2014-2020 и се реализира в съответствие с 
конкретната цел на програмата за справяне с материалните лишения чрез 
предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се 
лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат 
социалното им приобщаване. 

Чрез подпомагането с топъл обяд се цели да се осигури здравословна, 
разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами 
или с помощта на свои близки да си осигуряват такава. 

 
Допустими целеви групи: 

Целевите групи, които са определени за допустими по Операция „Топъл обяд“ 

са регламентирани в Наредба № РД-06-53 от 17 септември 2021 г. (Наредбата) на 

Министъра на труда и социалната политика за реда и условията за определяне на 

целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално 

подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд ПЛЮС,  

 



                                           
 

 

 

 

обн. ДВ бр.81 от 28.09.2021 г., в сила от 28.09.2021 г. 

В съответствие с Наредбата целевите групи са: 
 

 лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства 

пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат 

да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от 

близките си; 

 лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 

4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си 

жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа; 

 лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни 

ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число 

самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които 

няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; 

 лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима 

ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане; 

 скитащи и бездомни лица; 
лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от 

допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците. 
Топъл обяд“ по Оперативна Програма за храни и основно материално 

подпомагане“ 2021-2027 година ще се предоставя на нуждаещите се целеви групи по 
всички населени места включени в територията на Община Завет - гр.Завет, с. Острово, 
с. Брестовене, с. Веселец, с. Сушево, с. Прелез, с. Иван Шишманово. 

Дейностите по предоставяне на безвъзмездната финансова помощ ще се 
извършват в периода от 01.01.2023 г. до 30.09.2025 г. Крайният срок за подаване на 
заявление за финансиране е до 17:00 ч. на 31.01.2023 година. 

Община Завет е допустим бенефициент и ще подаде заявление за финансиране по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-
1.001 „Топъл обяд“ по Оперативна Програма за храни и основно материално 
подпомагане. За подаване на проектното предложение в посочения по-горе срок е 
необходимо решение на Общински съвет Завет за разкриване на социалната услуга 
„Топъл обяд“ като местна дейност, съгласно дефиницията на § 1, т. 20 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси „Местни дейности" са 
дейностите по предоставяне на публични и други услуги, които общините предоставят 
въз основа на закон и/или решение на общинския съвет и които не се финансират като 
делегирани от държавата дейности. 
 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 17, ал. 1, т.7, чл. 21, ал. 1, т.8, ал.2 и 

чл. 22, ал, 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 

връзка с на § 1, т. 20 от Допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси 

и процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Общинският съвет гр. Завет  

 
 



                                           
 

 

РЕШИ:      
 

1. Дава съгласие Община Завет да подаде заявление за финансиране по процедура 
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001 
„Топъл обяд“ по Оперативна Програма за храни и основно материално подпомагане. 

2. Дава съгласие за разкриване и предоставяне на дейностите на социалната 
услуга „Топъл обяд“ като местна дейност съгласно дефиницията на § 1, т. 20 от 
Допълнителни разпоредби на Закона за публичните финанси, считано от 01.01.2023 
година.  

3. Предоставянето на топъл обяд на нуждаещите се лица на територията на 
Община Завет, да се извърши от Домашен социален патронаж, собственост на Община 
Завет, която разполага с подходяща материална база и оборудване за приготвяне на  
храната и осъществяване на процеса на хранене с адрес: гр. Завет, ул. „Христо Ботев“ 
№ 29А.  

4. Местната дейност по т. 2 обхваща населените места на територията на Община 
Завет, както следва: гр.Завет, с. Острово, с. Брестовене, с. Веселец, с. Сушево, с. 
Прелез, с. Иван Шишманово. 

5. Дейността по предоставяне на топъл обяд на нуждаещите се лица на 
територията на Община Завет, като местна дейност се извършва при одобрено 
финансиране по Оперативна Програма за храни и основно материално подпомагане 
„Топъл обяд“. 
 Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им. 

Препис от решението да сe изпрати на Районна Прокуратура – гр. Разград 
Териториално отделение – гр. Кубрат за преглед по реда на общия надзор за законност. 

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 
45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му, 
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. Завет.  
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
      Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 33 от 24.11.2022 година 

 
 

ПО  ШЕСТА  ТОЧКА 
Кандидатстване на Община Завет по  процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В 
ДОМА“, финансирана от Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.                                         

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 гласуване прие 
следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 339 

 
Министерство на труда и социалната политика обяви процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В 
ДОМА“, финансирана от Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. 
Целта на процедурата е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания 
и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за 
предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, 
вкл. и в контекста на пандемични ситуации. 

Съгласно Таблица „Разпределение на потребителите по общини“ към Условията 
за кандидатстване определеният брой на потребителите за община Завет е 60 лица. 
Максималната стойност за предоставяните интегрирани здравно-социални услуги 
(компенсацията) за едно лице е до 5 041 лв. за 12 месеца. 

Предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги ще бъде за период от 
12 месеца. 

Крайният срок за кандидатстване е 17,30 часа на 31.01.2023 г.,  
По процедурата „Грижа в дома“, са допустими за финансиране следните 

дейности: 
1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални 

услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за 
самообслужване и лица с увреждания. 

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа 
необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, 
от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, 
заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства 
на потребителите). 

3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно 
превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително 
консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост. 

4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи 
почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. 
 



                                           
 

 
 
 

Услугите  ще се предоставят почасово на базата на идентифицираните нужди на 
лицата от целевата група, в резултат на извършена оценка на индивидуалните 
потребности и подбор на потребителите. 

Кандидатите и партньорите - общини следва да възложат изпълнението на 
услугата от общ икономически интерес (УОИИ), съгласно правилата на Решение на ЕК 
от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора 
за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на 
компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, 
натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес (Решението). 

Когато кандидатът и/или партньорът възложат изпълнението на мобилната 
интегрирана здравно-социална услуга (грижа в дома за възрастни и хора с увреждания) 
на общинско предприятие, създадено по реда на чл. 52 от ЗОС, на второстепенен 
разпоредител с бюджет или на звено/дирекция в самата общинска администрация, 
кандидатът/партньорът придобиват качеството на Възложител на Услуга от общ 
икономически интерес по смисъла на Решение на ЕК от 20 декември 2011 година. 

Всяка община възлага изпълнението на дейностите по грижа в дома за 
нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора на своята територия по реда на 
Решението единствено на общинско предприятие, създадено по реда на чл. 52 от ЗОС, 
на второстепенен разпоредител с бюджет или на звено/дирекция в самата общинска 
администрация. 

Компетентността на Общинския съвет, съгласно приложимото национално 
законодателство обхваща определянето на видовете социални услуги на територията на 
общината, както и план за развитие на социалните услуги на общинско равнище, с 
оглед на което съгласно указанията Общинският съвет е органът, който следва да 
„възложи" изпълнението на УОИИ, и който ще контролира предоставянето на услугата 
съвместно с кмета на общината. Необходимо е и да бъдат разработени и утвърдени 
„Правила за предоставяне на грижа в дома", съобразно изискванията на процедура 
BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“. 

Съгласно Условията за кандидатстване по откритата процедура е необходимо, 
Община Завет, като конкретен бенефициент при подаване на проектното предложение, 
да представи Решение на Общинския съвет за даване на съгласие за кандидатстване на 
Община Завет с проектно предложение по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В 
ДОМА“.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 
23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският  
съвет гр. Завет 

РЕШИ: 
 

1.  Дава съгласие Община Завет да кандидатства по Процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В 
ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021- 2027. 

2. Възлага на звено „Домашен социален патронаж" при Община Завет  
предоставянето на услугата „Грижа в дома" на територията на община Завет като 
услуга от общ икономически интерес (УОИИ) по Процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В 
ДОМА“ на Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021- 2027.  

Ползвателите на услугата не заплащат такса. 



                                           
 

 
 
 

3.  Възлага на кмета на общината да утвърди „Правила за предоставяне на грижа 
в дома", съобразно изискванията по процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В 
ДОМА“ и Решението на ЕК за УОИИ (Решение на комисията от 20 декември 2011 
год.). 
 Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им. 

Препис от решението да сe изпрати на Районна Прокуратура – гр. Разград 
Териториално отделение – гр. Кубрат за преглед по реда на общия надзор за законност. 

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 
45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването 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 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  № 33 от 24.11.2022 година 

 
ПО  СЕДМА  ТОЧКА 
Свикване на Общо събрание на съдружниците на «В и К» ООД  гр. Исперих 

на 08.12.2022 г.   
Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 

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

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

РЕШЕНИЕ  № 340 
 

В деловодството на Общинския съвет гр. Завет е постъпило писмо (покана) с Вх. 
№ 02-73/03.11.2022 година от Управителя на „ВиК” ООД гр. Исперих – инж. Айдън 
Мехмед, с което се свиква редовно заседание на Общото събрание на съдружниците на 
„ВиК” ООД гр. Исперих на 08.12.2022 г. от 10.30 часа в административната сграда на 
дружеството, находяща се в гр. Исперих, ул. «Боровец» №1, при следния дневен ред: 

1. Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството – 
«Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София и предоставяне на съгласие за прехвърляне 
правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и 
благоустройството върху 3 938 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева 
всеки един, представляващи 51 % от капитала на «Водоснабдяване и канализация» 
ООД, гр. Исперих, на «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София, чрез внасянето им 
като непарична вноска в капитала на «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София, при 
стойност на непаричната вноска, определена от три независими вещи лица, назначени 
от Агенцията по вписванията, в размер на 39 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ 
уведомително писмо № 20200930144356-3/15.10.2020 г. на Агенция по вписванията с 
приложен Доклад на експертите по Акт за назначаване на вещи лица № 
20200930144356/01-10.2020 г. 

Срещу непаричната вноска с предмет правото на собственост на държавата чрез 
министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 3 938 дяла от капитала 
на «Водоснабдяване и канализация» ООД, гр. Исперих държавата ще запише  и 
придобие 39 броя акции с номинална стойност 1 000 лева всяка една от капитала на 
«Български ВиК холдинг» ЕАД и обща номинална стойност от 39 000 лева. 

2. Вземане на решение за промени в дружествения договор на «Водоснабдяване 
и канализация» ООД – гр. Исперих. 

3. Разни. 
Позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на Общото 

събрание на «В и К» ООД гр. Исперих се гласува по ред, определен от Общинския 
съвет. Доколкото такъв ред към момента не е установен, то следва Общинският съвет 
Завет да определи конкретна позиция за всяко отделно решение и да възложи на 
представителя на общината в Общото събрание на «В и К» ООД гр. Исперих, да 
гласува по съответния начин. 



                                           
 

  
 
 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 136 и 137, ал. 1, 
т. 1 и 2 от Търговския закон и покана с Вх. № 02-73/03.11.2022 година от Управителя на 
„ВиК” ООД гр. Исперих за свикване на редовно заседание на Общото събрание на 
съдружниците на „ВиК” ООД гр. Исперих,  Общинският съвет гр. Завет   

 
РЕШИ: 
 

1. Дава мандат на Ахтер Сюлейманов Велиев - Кмет на община Завет  за участие 
в насроченото Общо събрание на съдружниците на «В и К» ООД гр. Исперих на 
08.12.2022 г. от 10.30 часа в административната сграда на дружеството, находяща се в 
гр. Исперих, ул. «Боровец» №1. 

2. При невъзможност лицето по т. 1 да участва лично, Общинският съвет гр. 
Завет дава мандат на арх. Денис Татар - заместник кмет на Община Завет за участие в 
Общото събрание на съдружниците на «В и К» ООД гр. Исперих.  

 
3. Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 
 
3.1. По т. 1 от дневния ред – Вземане на решение за приемане на нов съдружник 

в дружеството – «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София и предоставяне на съгласие 
за прехвърляне правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното 
развитие и благоустройството върху 3 938 броя дружествени дяла с номинална 
стойност 10 лева всеки един, представляващи 51 % от капитала на «Водоснабдяване и 
канализация» ООД, гр. Исперих, на «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София, чрез 
внасянето им като непарична вноска в капитала на «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. 
София, при стойност на непаричната вноска, определена от три независими вещи лица, 
назначени от Агенцията по вписванията, в размер на 39 000 лв., съгласно постъпило в 
МРРБ уведомително писмо № 20200930144356-3/15.10.2020 г. на Агенция по 
вписванията с приложен Доклад на експертите по Акт за назначаване на вещи лица № 
20200930144356/01-10.2020 г. 

Срещу непаричната вноска с предмет правото на собственост на държавата чрез 
министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 3 938 дяла от капитала 
на «Български ВиК холдинг» ЕАД държавата ще запише и придобие 39 броя акции с 
номинална стойност 1 000 лева всяка една от капитала на «Български ВиК холдинг» 
ЕАД и обща номинална стойност от 39 000 лева, представителят на Община Завет в 
Общото събрание на „ВиК” ООД гр. Исперих, да гласува «ЗА» следното: 

Решение 1: ОСС взема решение за приемане на нов съдружник в дружеството – 
«Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София и предоставяне на съгласие за прехвърляне 
правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното развитие и 
благоустройството върху 3 938 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева 
всеки един, представляващи 51 % от капитала на «Водоснабдяване и канализация» 
ООД, гр. Исперих, на «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София, чрез внасянето им 
като непарична вноска в капитала на «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София, при 
стойност на непаричната вноска, определена от три независими вещи лица, назначени 
от Агенцията по вписванията, в размер на 39 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ 
уведомително писмо № 20200930144356-3/15.10.2020 г. на Агенция по вписванията с  



                                           
 

 
 
 

приложен Доклад на експертите по Акт за назначаване на вещи лица № 
20200930144356/01-10.2020 г. 

Срещу непаричната вноска с предмет правото на собственост на държавата чрез 
министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 3 938 дяла от капитала 
на «Водоснабдяване и канализация» ООД, гр. Исперих държавата ще запише и 
придобие 39 броя акции с номинална стойност 1 000 лева всяка една от капитала на 
«Български ВиК холдинг» ЕАД и обща номинална стойност от 39 000 лева. 

3.2. По т. 2. от дневния ред - Вземане на решение за промени в дружествения 
договор на «Водоснабдяване и канализация» ООД – гр. Исперих, представителят на 
Община Завет в Общото събрание на „ВиК” ООД гр. Исперих, да гласува «ЗА» 
следното: 

Решение 2: Общото събрание на съдружниците взема решение за извършване на 
следните промени в дружествения договор на «Водоснабдяване и канализация» ООД – 
гр. Исперих: 

- в чл. 5 текста «Държавата – представлявана от определено от Министъра на 
Териториалното развитие и строителството (ТРС) лице» се заменя с «Български ВиК 
холдинг» ЕАД, гр. София». 

- чл. 11, ал. 1 и ал. 2 се изменят така: 
« Чл. 11. Капитал. 
(1) Капиталът на дружеството е в размер на 77 222 (седемдесет и седем хиляди 

двеста двадесет и два) лева, разпределен в 7 722 (седем хиляди седемстотин двадесет и 
два) дяла по 10 (десет) лева всеки. 

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва: 
- «Български ВиК холдинг» ЕАД, гр. София – 3 938 дяла на обща стойност 

39 383 лв.; 
- Община Исперих – 2 085 дяла на обща стойност 20 850 лв.; 
- Община Завет – 1 004 дяла на обща стойност 10 039 лв.; 
- Община Самуил – 695 дяла на обща стойност 6 950 лв.» 
3.3. По т. 3. от дневния ред - Разни: Представителят на Община Завет в Общото 

събрание на дружеството да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в защита 
интересите на гражданите на Община Завет. 
 Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им. 

Препис от решението да сe изпрати на Районна Прокуратура – гр. Разград 
Териториално отделение – гр. Кубрат за преглед по реда на общия надзор за законност. 

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 
45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му, 
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. Завет.  
            
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
      Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 33 от 24.11.2022 година 

 
 

ПО  ОСМА  ТОЧКА 
Даване на съгласие за отдаване под наем на поземлен имот с 

идентификатор 70384.4.17 – публична общинска собственост чрез търг с явно 
наддаване останал свободен след разпределение на пасища от ОПФ за 
стопанската 2022/2023 г.                                         

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

Общинският съвет гр. Завет с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0 
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 3 (трима) от проведеното поименно 
гласуване прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 341 

 
           С решение № 253 по Протокол № 25 от 17.02.2022 г. на Общински съвет – гр. 
Завет, са определени пасищата, предназначени за общо и индивидуално ползване, по 
землищата на територията на Община Завет, описани в Годишния план за паша за 
стопанската 2022/2023 г. 
            Съгласно чл.37и, ал.1 и следващи от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ), пасищата от ОПФ подробно описани в Приложение № 1 и 
№ 2 от решение № 253 по Протокол № 25 от 17.02.2022 г. бяха разпределени на 
правоимащите лица на територията на общината. 
            На основание чл.37и, ал.12 от ЗСПЗЗ са сключени 19 броя договори за наем, за 
срок от 5 стопански години. 
            Съгласно чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ останалите свободни пасища, мери и ливади от 
общинския и държавния поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се 
допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Търговете се 
провеждат от областната дирекция „Земеделие" - за земите от държавния поземлен 
фонд, и от кмета на общината - за земите от общинския поземлен фонд. Договорите се 
сключват за една стопанска година. 

В разпоредбата на чл. 104, ал. 1 и ал. 2 от ППЗСПЗЗ е посочено, че търговете за 
останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се 
провеждат по реда на Закона за общинската собственост. Въз основа на търгове по ал. 1 
се сключват едногодишни договори за следващата стопанска година. 

Съгласно чл. 8, ал. 1 и 2 от ЗОС, придобиването, управлението и разпореждането 
с имоти и вещи-общинска собственост, се извършват под общото ръководство и 
контрол на общинския съвет. Редът за придобиване на право на собственост и на 
ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с 
имоти и вещи-общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на 
кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят 
с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на 
специалните закони в тази област. С договор за наем не може да се възлагат  



                                           
 

 
 
 

строителство и/или услуги по смисъла на Закона за концесиите и на Закона за 
обществените поръчки, когато прогнозната стойност на приходите на наемателя за 
срока на договора е по-висока от европейския праг по смисъла на Закона за концесиите. 

 Доколкото липсва приета отделна наредба за провеждане на търгове за отдаване 
на земи от общинския поземлен фонд е целесъобразно приложение да намери наредба 
№ 2 на Общински съвет гр. Завет.  

 В тази връзка от страна на Община Завет е възложено изготвяне на пазарна 
оценки за пасищата определени за индивидуално ползване, като за землището на с. 
Сушево е определена пазарна оценка за имотите 8,90 лв. на дка, същата базисна цена 
може да се използва и за процедурата за отдаване на заявения поземлен имот. 
            В деловодството на общината е постъпило Заявление от страна на Марияна 
Тодорова с искане за наемане на поземлен имот с идентификатор 70384.4.17, с площ 
99982 кв.м., с НТП: Пасище, трета категория, находящ се в землището на с. Сушево, 
местност „Кумлука“ - собственик на пасищни селскостопански животни, регистрирани 
в Интегрираната информационна система на БАБХ, за срок от една стопанска година 
по законоустановения ред. 

Имота е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост в Община Завет за 2022 г., в Буква А. „Имоти, които община 
Завет има намерение да предостави под наем”, същият е свободен и може да се отдаде 
под наем.  
            Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5 от Закон за местното самоуправление и 
местната администрация /ЗМСМА/, при отдаване под наем, под аренда, при ползване 
на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи- 
общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място 
извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация, с решението 
по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет определя: 

1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински 

нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и 

текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на 

съответното населено място;  

2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго 

общинско имущество, извън имуществото по т.1, от наем, от аренда на земеделски земи 

и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от 

горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно 

значение в съответното населено място. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.52, ал.5, т.2 от 
ЗМСМА, чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, чл. 8, ал. 1 и 2 и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 
собственост, чл. 102 и 104 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, Общинският  съвет 
гр. Завет 

РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие за отдаване под наем за срок от 1 стопанска година (2022/2023 
г.), поземлен имот с идентификатор 70384.4.17, с площ 99982 кв.м., с НТП: Пасище, 
трета категория, находящ се в землището на с. Сушево, местност „Кумлука“, определен 
за индивидуално ползване, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, в който  

 



                                           
 

 
 
 

да бъдат допуснати до участие само собственици на пасищни селскостопански 
животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

2. Отдаването на имота по т. 1 да се извърши по реда на Наредба № 2 на 
Общински съвет гр. Завет. 

3. Определя начална тръжна цена за имота описан в т.1 от настоящото решение  
– 889,84 лв. наем за стопанска година. 

4. Определя стъпка за наддаване за имота – 5 % от началната тръжна цена. 
5. Определя депозит за участие в публичния търг за имота 50 % от началната 

тръжна цена.   
       6. Определя 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско 

имущество, извън имуществото по т.1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски 
територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, 
общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 
с. Сушево. 

7. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 
отдаване под наем на горепосочения имот по законоустановения ред. 
 Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им. 

Препис от решението да сe изпрати на Районна Прокуратура – гр. Разград 
Териториално отделение – гр. Кубрат за преглед по реда на общия надзор за законност. 

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 
45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването 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 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  № 33 от 24.11.2022 година 

 
ПО  ДЕВЕТА  ТОЧКА 
Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на 

Кмета на Община Завет.   
Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 

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

(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 3 (трима) от проведеното гласуване 
прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 342 
 

Към месец октомври е реализирана икономия на финансовите средства, 
заложени във фонд „Работна заплата” за дейност 122 „Общинска администрация. 

Съгласно чл. 4, ал. 5 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните 
организации и дейности, икономията на средства за заплати може да се използва 
текущо само за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в 
съответствие с действащата нормативна уредба и вътрешните правила за работната 
заплата. 

В  чл. 19, ал. 2, т. 2 от Вътрешните правила за работната заплата (за служители 
по трудово правоотношение, за които не се прилага чл. 107а от КТ), в сила от 
01.01.2019 г. „Общинският съвет може да определя с решение допълнителни 
възнаграждения за постигнати резултати на кмета на общината – по предложение на 
Общинския съвет или на неговия председател. 

Във връзка с извършената оценка на изпълнението на служителите в общинска 
администрация Завет за периода VІI - IX месец на 2022 година за постигнати добри 
резултати в изпълнение на целите на администрацията при оптимално използване на 
ресурсите и реализирана икономия на финансовите средства, заложени във фонд 
„Работна заплата” за дейност 122 „Общинска администрация” към месец октомври е 
целесъобразно да се приема настоящото решение. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 4, ал. 5 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните 
организации и дейности, чл. 19, ал. 1 и 2, т. 2 от Вътрешните правила за работната 
заплата (за служители по трудово правоотношение, за които не се прилага чл. 107а от 
КТ), в сила от 01.01.2019 г.,  Общинският съвет гр. Завет   

 
РЕШИ: 
 

1. Определя еднократно допълнително възнаграждение за постигнати добри 
резултати в изпълнение на целите на администрацията при оптимално използване на 
ресурсите, на Кмета на община Завет в размер на 60 % от основната заплата, за сметка 
на реализираната икономия по фонд „Работна заплата” на дейност 122 „Общинска 
администрация”. 
 



                                           
 

  
 
 

 Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им. 

Препис от решението да сe изпрати на Районна Прокуратура – гр. Разград 
Териториално отделение – гр. Кубрат за преглед по реда на общия надзор за законност. 

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 
45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му, 
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. Завет.  
            
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 33 от 24.11.2022 година 

 
ПО  ДЕСЕТА  ТОЧКА 
Определяне на допълнително възнаграждение за постигнати резултати на    

кметовете на кметства в община Завет.   
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

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

(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 3 (трима) от проведеното гласуване 
прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 343 
 

Към месец октомври е реализирана икономия на финансовите средства, заложени 
във фонд „Работна заплата” за дейност 122 „Общинска администрация. 

Съгласно чл. 4, ал. 5 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните 
организации и дейности, икономията на средства за заплати може да се използва 
текущо само за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати в 
съответствие с действащата нормативна уредба и вътрешните правила за работната 
заплата. 

В  чл. 19, ал. 2, т. 1 от Вътрешните правила за работната заплата (за служители по 
трудово правоотношение, за които не се прилага чл. 107а от КТ), в сила от 01.01.2019 г. 
„Общинският съвет може да определя с решение допълнителни възнаграждения за 
постигнати резултати на кмета на общината – по предложение на Общинския съвет или 
на неговия председател. 

Във връзка с извършената оценка на изпълнението на служителите в общинска 
администрация Завет за периода VІI - IX месец на 2022 година за постигнати добри 
резултати в изпълнение на целите на администрацията при оптимално използване на 
ресурсите и  реализирана икономия на финансовите средства, заложени във фонд 
„Работна заплата” за дейност 122 „Общинска администрация” към месец октомври е 
целесъобразно да се приема настоящото решение. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 4, ал. 5 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните 
организации и дейности, чл. 19, ал. 1 и 2, т. 1 от Вътрешните правила за работната 
заплата (за служители по трудово правоотношение, за които не се прилага чл. 107а от 
КТ), в сила от 01.01.2019 г.,  Общинският съвет гр. Завет   

 
РЕШИ: 
 

1. Определя еднократно допълнително възнаграждение  в размер на 60 % от 
основната заплата на кметовете на кметства с. Брестовене, с. Острово, с. Веселец, с. 
Прелез, с. Сушево, с. Иван Шишманово за постигнати добри резултати в изпълнение на 
целите на администрацията при оптимално използване на ресурсите, за сметка на 
реализираната икономия по фонд „Работна заплата” за дейност 122 „Общинска 
администрация”. 



                                           
 

 
 
 

 Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им. 

Препис от решението да сe изпрати на Районна Прокуратура – гр. Разград 
Териториално отделение – гр. Кубрат за преглед по реда на общия надзор за законност. 

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 
45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му, 
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. Завет.  
            
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 

 
 


