
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

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

Протокол  № 36 от 23.02.2023 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА
 Отчет на актуализираната план-сметка за необходимите разходи за

предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на
битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за
обществено ползване на територията на 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  № 354

 Бюджетът на Община Завет за 2022 година е приет с Решение № 288 с Протокол
№ 27 от 15.04.2022 г. на Общински съвет  гр. Завет.

План-сметката за необходимите разходи за предоставяне на услугите по
осигуряване на съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на битови
отпадъци, експлоатация на депа за битови отпадъци и поддържане чистотата на местата
за обществено ползване на територията на Община Завет за 2022 година е приета с
Решение № 275 по Протокол № 26 от 24.03.2022 г. на Общински съвет гр. Завет.

Същата е формирана със следните източници на финансиране: очаквани приходи
от такса битови отпадъци през 2022 г. в размер на 334 662 лв., дофинансиране с местни
приходи 247 973 лв. и заложени средства от вътрешни компенсирани промени, съгласно
Решение № 240 от Протокол № 24 от 29.12.2021 г. на Общински съвет гр. Завет в размер
на 274 262 лв. Общият размер на план-сметката в началото на годината възлиза на 856
897 лв.

Във връзка с необходимостта от актуализиране, съгласно приоритетите на
община Завет, с решения на Общински съвет гр. Завет през годината са направени
актуализации на план-сметката сметката за предоставяне на услугите по осигуряване на
съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на битови отпадъци,
експлоатация на депа за битови отпадъци и поддържане чистотата на местата за
обществено ползване на територията на Община Завет за 2022 година, както следва:

-  С Решение № 311 по Протокол № 30 от 25.08.2022 г. на Общински съвет гр.
Завет план-сметката е актуализирана в частта на : Разходи за събиране, включително
разделно на битовите отпадъци от територията на Община Завет и транспортирането
им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им (Регионално депо -
гр. Разград) и Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане,
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на



битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на
отпадъците;

-  Решение № 319 по Протокол № 31 от 20.09.2022 г. на Общински съвет – Завет
се актуализира план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите
по  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за
тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации
и  поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места
в община Завет за 2021 г., в частта на: Разходи за събиране, включително разделно на
битовите отпадъци от територията на Община Завет и транспортирането им до депата
или други инсталации и съоръжения за третирането им (Регионално депо - гр.
Разград)по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

- Решение № 327 по Протокол № 32 от 27.10.2022 г. на Общински съвет – Завет
се актуализира план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите
по  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за
тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации
и  поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места
в община Завет за 2021 г., в частта на: Разходи за събиране, включително разделно на
битовите отпадъци от територията на Община Завет и транспортирането им до депата
или други инсталации и съоръжения за третирането им (Регионално депо - гр.
Разград)по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

- Съгласно взетото Решение № 336 по Протокол № 33 от 24.11.2022 г. на
Общински съвет - Завет са извършени вътрешни компенсирани промени по бюджета на
община Завет за 2022 г. 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.

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. в размер на 307 043
лв., остават по сметката на Община Завет за разходване през 2023 г.

Извършени други вътрешни актуализации/корекции по бюджета на ОП „Воден-
2009“ гр. Завет в дейност „Чистота“, който е част от план-сметката са извършени, както
следва:

- Във връзка с постъпило писмо в деловодството на общинска администрация от
Директора на ОП „Воден-2009“ гр. Завет с Вх.№ УД-02-19-330/04.10.2022 г., съгласно



което са извършени вътрешни промени в разходната част на бюджета на
предприятието.;

- Във връзка с постъпило писмо в деловодството на общинска администрация от
Директора на ОП „Воден-2009“ гр. Завет с Вх.№ УД-02-19-488/29.12.2022 г., съгласно
което са извършени вътрешни промени в разходната част на бюджета на
предприятието.;

Отчетна информация за изпълнението на план-сметката за 2022 г.:

Плануваните за 2022 г. приходи от такса битови отпадъци (ТБО) са в размер на
334 662 лв. Постъпленията от  ТБО към 31.12.2022 г. възлизат на 411 608 лв.
Надсъбраните средства са в размер на 76 946 лв. , което представлява 122,99 %
събираемост.

Общият размер на план-сметката за дейност 623 „Чистота“ в началото на 2022 г.
е 856 897 лв. в т.ч. очаквани приходи от такса битови отпадъци през 2022 г.  334 662
лв., дофинансиране с местни приходи 247 973 лв. и заложени средства от вътрешни
компенсирани промени, съгласно Решение № 240 от Протокол № 24 от 29.12.2021 г. –
на ОбС-Завет в размер на 274 262 лв.

През годината план-сметката сметката за предоставяне на услугите по
осигуряване на съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на битови
отпадъци, експлоатация на депа за битови отпадъци и поддържане чистотата на местата
за обществено ползване на територията на Община Завет за 2022 година е
актуализирана. С всяка актуализация/промяна се изменя плана на първоначални
приетата план-сметка за 2022 г.

Преди извършването на вътрешни компенсирани промени, съгласно Решение №
336 по Протокол № 33 от 24.11.2022 г. на Общински съвет – Завет, уточненият план на
план-сметката сметката за предоставяне на услугите по осигуряване на съдове за
битови отпадъци, събиране и транспортиране на битови отпадъци, експлоатация на
депа за битови отпадъци и поддържане чистотата на местата за обществено ползване на
територията на Община Завет за 2022 г. възлиза на 932 267 лв.

След направените актуализации и компенсирани промени по бюджета на
община Завет, съгласно Решение № 336 по Протокол № 33 от 24.11.2022 г. на
Общински съвет – Завет, уточненият план на план-сметката към 31.12.2022 г. възлиза
на 625 224 лв.

Размерът на извършените разходите по план-сметката за 2022 г. е в размер на
612 463 лв.

През 2022 г. са изразходени 249 504 лв. от средствата, които бяха предвидени за
вътрешни компенсирани промени по бюджета на общината от отчисления по чл. 60 и
чл.  64  от ЗУО за 2021  г.  за разходване през 2022  г.,  съгласно Решение № 240  по
Протокол № 24 от 29.12.2021 г. на Общинския съвет гр. Завет. Закупени са:

- Закупен е нов сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил на стойност
215 732 лв.;

- Закупени са съдове за битови отпадъци на обща стойност 33 772 лв.

Гореизложените отчетни данни, факти и обстоятелства, настъпили и отразени
през 2022 г. подробно и ясно са представени в отчета на актуализираната план-сметка
за необходимите разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и



сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и
чистота на териториите за обществено ползване на територията на община Завет за
2022 г.

Предвид изложеното и на основание чл.  21,  ал.  1,  т.  6  от Закона за  местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1,2,3 и 4 от
Закона за местните данъци и такси (Редакция към ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) и чл. 124,
ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 37, ал. 2 и ал. 5 от Наредба № 10 за условията
и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет,
Общинският съвет – гр. Завет

РЕШИ:

                1.Общинския съвет - Завет приема отчета на  актуализираната план-сметка за
необходимите разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и
сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и
чистота на териториите за обществено ползване на територията на община Завет за
2022 г, както следва:

ОТЧЕТ
НА АКТУАЛИЗИРАНАТА ПЛАН-СМЕТКА

за разходите по Дейност 623 “Чистота” по видове дейности и елементи за
всички населените места  в Община Завет за 2022 г.

1. Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери,
кофи и други;

Актуализиран
план

34 262

Отчет към
31.12.2022г.

33 772

Остатък

490
Разходи на Общинска
администрация 34 262 33 772 490
§ 10 00 – Издръжка 34 262 33 772 490
§ 10-15 Разходи за материали
закупуване на контейнери за
битови отпадъци
(Вътрешни компенсирани промени,
съгласно Решение № 240 от
Протокол № 24 от29.12.2021 г.) 34 262 33 772 490

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

Актуализиран
план

Отчет към
31.12.2022г.

525 058

Остатък

9 035



534 093
Разходи на Общинското
предприятие "Воден-2009" -
дофинансиране с местни приходи
247 973 лв. 318 093 309 326 8 767

§ 01-00 - Заплати на персонала по
труд. правоотношения 145 822 137 055 8 767

§ 05-00 - Задължителни
осигурителни вноски от
работодателя 26 345 26 345 0

§ 05-51 - Осигурителни вноски за
ДОО от работодателя и държавата 16 488 16 488 0

§ 05-60 - Здравно осигурителни
вноски от работодателя 6 582 6 582 0

§ 05-80 - Вноски за допълнително
задължително осигуряване от
работодател 3 275 3 275 0

§ 10-00 - Издръжка 145 820 145 820 0
§ 10-13 - Постелен инвентар и
облекло 2 200 2 200 0
§ 10-15 - Материали 32 610 32 610 0
§ 10-16 - Вода, горива, енергия 82 681 82 681 0
§ 10-20 - Разходи за външни
услуги 26 032 26 032 0
§ 10-62 – Разходи за застраховки 2 297 2 297 0
§ 19-00 Платени данъци, такси и
административни санкции 106 106 0
§ 19-01- платени държавни данъци,
такси, наказателни лихви и
административни санкции 106 106 0
§ 19-81 – платени общински
данъци, такси, наказателни лихви
и административни санкции

0 0 0

Заета щатна численост - брой 11
Разходи на Общинска
администрация 216 000 215 732 268
§ 52-04 –Придобиване на
транспортни средства - Закупуване
на сметосъбиращ и сметоизвозващ
автомобил
(Вътрешни компенсирани
промени, съгласно Решение № 240
от Протокол № 24 от29.12.2021
г.)

216 000 215 732 268

3. Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци,



включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците
Разходи на Общинска
администрация за депониране и
отчисления
(на база реално извозени 3 105,84
тона)

51 869 41 513 10 356

- Депониране на битови отпадъци
в Регионално депо за неопасни
отпадъци – Разград – съгласно
договор №206/31.07.2020 г. /13,30
лв./т./ 42 560 41 513 1 047
- Отчисления за обезвреждане  на
депонираните неопасни отпадъци
в Регионалното депо съгласно чл.
64 от ЗУО за всеки тон отпадък за
депата по чл.  2,ал.  3,  т.  1  от
Наредба №7 от 19.12.2013 г. за
реда и начина за изчисляване и
определяне размера на
обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на
отпадъци-съгл.чл. 20, ал. 1, т. 1к за
2022 г. – 95,00 лв./т.
-Вътрешни компенсирани
промени, съгласно Решение № 240
от Протокол № 24 от29.12.2021 г.
24 000 лв.;

304 000
-295 055

8 945
0 8 945

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

12 352
-11 988

364

0 364

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

   5 000 12 120 -7 120
Разходи на Общинското
предприятие "Воден-2009" за
почистване 3 000 3 000 0
§ 10-00 - Издръжка 3 000 3 000 0
 - Разходи за почистване и
оформяне на траншеи по торища
в населените места от община 1 000 1 000 0



Завет
- Почистване на битови отпадъци
от сервитутни зони на общински
пътища  1 000 1 000 0

- Почистване при извънредно
настъпили обстоятелства и при
необходимост от допълнително
почистване на територии за
обществено ползване 1 000 1 000 0

Разходи на Общинска
администрация 2 000 9 120 -7 120

§ 10-00 - Издръжка 2 000 9 120 -7 120
§ 10-20 – Разходи за
обезпаразитяване и дезинфекция
на обекти от зелената система в
населените места (паркове,
градини, зелени площи) –
почистване, пръскане и други. 1 000 9 120 -8 120

§ 10-20 - Почистване на
дъждоприемни канали и битови
отпадъци от речни корита и
дерета на територията на
общината 1 000 0 1 000

Общо разходи: 932 267 лв.
Решение № 336/24.11.2022 г.на

ОбС-Завет за извършени
вътрешни компенсирани

промени (отчисления по чл.60 и
чл.64 от ЗУО)

-307 043 лв.

625 224 лв. 612 463 лв. 12 761 лв.

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  № 36 от 23.02.2023 година

ПО  ВТОРА  ТОЧКА
Отчет за  направените  разходи за командировки от Кмета на Община

Завет и Председателя на Общинския съвет гр. Завет.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община

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

РЕШЕНИЕ  № 355

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 четвърто тримесечие на 2022 г.

Отчетен период –
IV - 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 49.00 лв. 0.00 лв.
в т.ч. дневни 0.00 лв. 0.00 лв.
Общо 49.00 лв. Общо                           0.00лв.

  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 четвърто тримесечие на
2022 г.

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  № 36 от 23.02.2023 година

ПО  ТРЕТА  ТОЧКА
Приемане на годишен отчет за 2022 г. за изпълнение на дейностите по Програма

на Община Завет за изпълнение на Националната програма за овладяване на популацията
на безстопанствените кучета на територията на Република България и план за действие
на общината.

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  № 356

Съгласно чл.  40,  ал.  3  от Закона за защита на животните (ЗЗЖ)  Общинските съвети
приемат програма за изпълнение на националната програма и план за действие на съответната
община, които отговарят на изискванията на наредба за прилагане на националната програма и
за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност издадена от
министъра на земеделието, храните и горите. Алинея 4 на същия член указва на Кметовете на
общини да организират изпълнението на програмата и плана по ал. 3 и ежегодно до 1 март да
внасят отчет за изпълнението на програмата до изпълнителния директор на Българската
агенция по безопасност на храните.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),  във връзка с чл.  40,  ал.  3  и ал.  4  от
Закона за защита на животните, Общинският съвет гр. Завет

РЕШИ:
1. Общински съвет - Завет приема Годишен отчет за изпълнение на дейностите по

Програма на Община Завет за изпълнение на Националната програма за овладяване на
популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и план за
действие на общината за 2022 година.

2. Указва на Кмета на Община Завет да внесе Годишния отчет пред Областна дирекция
по безопасност на храните гр. Разград.

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  № 36 от 23.02.2023 година

ПО  ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА
Актуализирано разпределение на променения бюджет към 31.12.2022 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 31.12.2022 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  № 357

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 31.12.2022 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 ДПРС-5/13.12.2022 г. на МФ е извършена промяна на бюджетното
взаимоотношение между Централния бюджет и общината, актуализиран е
годишният размер на средствата за компенсиране на стойността на безплатните и
по намалени цени пътувания и на субсидиите за вътрешноградски пътнически
превози и за междуселищните пътнически превози в планинските и други райони
в страната за 2022 г. с 19 594 лв. по параграф §§ 31-28;

5. С Писмо ДПРС-6/15.12.2022 г. на МФ е извършена промяна на бюджетното
взаимоотношение между Централния бюджет и общината, съгласно ПМС №
414/2022г. допълнителни средства за компенсиране на безплатния транспорт на
деца и ученици по чл. 283, ал.2 от ЗПУО за 2022 г. с 1 865 лв. по параграф §§ 31-
28;

6. 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.

7. 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.;

8. 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“.;

9. 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;

10. 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;

11. 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;



12. 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;

13. 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;

14. 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.;

15. ФО-50/11.08.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 3 656
лв. – за физическо възпитание и спорт в образованието;

16. 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;

17. 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.;

18. 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.;

19. 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.;

20. 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;

21. 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.;

22. 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;

23. 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.;

24. 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;

25. ФО-70/21.10.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 15 171
лв. – за финансово осигуряване на дейности по национална програма „Заедно в
изкуствата и спорта“ в образованието;



26. ФО-74/24.10.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 8 320
лв. - за присъдена издръжка за 3-то тримесечие на 2022г.;

27. ФО-77/28.10.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 7 000
лв. – за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие
на образованието;

28. ФО-82/11.11.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 58 054
лв. – за финансово осигуряване на дейности по национална програма
„Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в образованието;

29. ФО-84/18.11.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 3 000
лв. – за финансово осигуряване на дейности по национална програма „Отново
заедно“ в образованието;

30. ФО-89/12.12.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 16 614
лв. – допълнителни трансфери за изплащане на допълнително възнаграждение за
постигнати резултати от руда на директорите на общинските детски градини и
училища;

31. ФО-100/16.12.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 22
203 лв. – за финансово осигуряване на дейности по национална програма
„Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в образованието;

32. ФО-101/16.12.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 189
лв. – за пътни на педагогическия персонал в образованието;

33. ФО-103/16.12.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 3 870
лв. за присъдена издръжка за 4-то тримесечие на 2022г.;

34. ФО-110/19.12.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 2 100
лв. – за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие
на образованието;

35. ФО-114/22.12.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 5 115
лв. – за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие
на образованието;

36. ФО-115/23.12.2022 г. - увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 9 995
лв. – за финансово осигуряване на дейности по национална програма „Подкрепа
за образователните медиатори и социалните работници“ в образованието;

37. ФО-116/23.12.2022 г. увеличават се бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 4 211
лв. – за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие
на образованието;

38. Трансфер от Министерството на труда и социалната политика по програми за
осигуряване на заетост към 31.12.2022 г.– в размер на 241 076 лв. по § 61-05 (
Получени трансфери от МТСП );

39. Трансфери между бюджети  - получени трансфери – по § 61-01 отчет към
31.12.2022 г. 1 094 778 лв., в т.ч. държавни дейност 855 806 лв., местни дейности
238 972 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.

С Решение № 95-31 ( чл.31, ал.1, т.2 от ЗУО) от 15.11.2022 г. на РИОСВ гр. Русе
са преведени на община Завет 50 % от постъпилите отчисления за 2019 г. по чл.64 от
ЗУО, които са в размер на 36 384,81 лв.

Получените средства от РИОСВ са отчетени по §§ 61-01 „Трансфери между
бюджети - получени трансфери (+)“ на стойност 36 385 лв.

40. Трансфери между бюджети – предоставени трансфери по § 61-02 – уточнен план
към 31.12.2022 г. в размер на 9 309 лв. ( във връзка с изпълнение на Решение на
ОбС – Завет № 336/24.11.2022 г. са извършени вътрешни компенсирани промени
по бюджета на общината за 2022 г.;) , предоставени на община Разград в
размер на 0 лв. ( със знак „-‘‘) за отчисления по чл. 60 и чл.64 от ЗУО .

41. Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (нето) –
получени трансфери § 62-01  - 11 049 лв. със знак (+) „плюс“.;

42. Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз (нето) –
предоставени трансфери § 62-02  - 64 974 лв. със знак (-) „минус“.

43. Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП - § 64-01
7 495 лв.

44. 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.;

45. С Решение на ОбС – Завет № 297/19.05.2022 г. е направена актуализация на
бюджета във връзка с изпълнение на Постановление № 326 на Министерски
съвет от 12.10.2021 г.;

46. 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.;

47. 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.;

48. 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.;

49. 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;



50. С Решение на ОбС – Завет № 327/27.10.2022 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;

51. С Решение на ОбС – Завет № 329/27.10.2022 г. е направена актуализация на
бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г.;

52. С Решение на ОбС – Завет № 334/24.11.2022 г. е направена актуализация на
бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2022 г.;

53. С Решение на ОбС – Завет № 336/24.11.2022 г. са извършени вътрешни
компенсирани промени по бюджета на общината за 2022 г.;

54. 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.

55. 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).

56. 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.

57. 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“.

58.  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.

59. 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.;



60. Със Заповед № УД-02-09-455/16.12.2022 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.;

61.  Корекции по прихода и разхода по бюджетите на второстепенните
разпоредители с бюджет са извършени, съгласно постъпили от тях писма.

62. 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 31.12.2022 г., съгласно Приложение № 1;
2. Приема актуализираният план на разходите за държавни дейности на община Завет

към 31.12.2022 г., съгласно Приложение № 2;
3. Приема актуализираният план на разходите за местни дейности на община Завет

към 31.12.2022 г., съгласно Приложение № 2;
4. Приема актуализираният план на разходите за дофинансиране  на община Завет

към 31.12.2022 г., съгласно Приложение № 2;
5. Приема актуализираният план на приходите и разходите за оперативни програми в

отчетна група СЕС-КСФ на община Завет към 31.12.2022 г., съгласно Приложение
№ 3;

6. Приема актуализираният план на приходите и разходите за оперативни програми в
отчетна група СЕС-РА на община Завет към 31.12.2022 г., съгласно Приложение №
4;

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  № 36 от 23.02.2023 година

ПО  ПЕТА  ТОЧКА
Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за

условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на община Завет.

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община

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

РЕШЕНИЕ  № 358

С Решение № 185 от 14.12.2013 г. на Общински съвет гр.Завет е приета Наредба
за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Завет. С Решения № 134 по Протокол № 13 от 27.10.2016 г. , № 340 по
Протокол № 30 от 23.05.2018 г. и Решение № 164 по Протокол № 17 от 31.03.2021 г. на
Общински съвет гр.Завет е изменена и допълнена Наредба за условията и реда за
съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет.

Причини, налагащи изменение и допълнение на наредбата:

 Необходимостта от Промяна в Наредбата се налага във връзка с приетия Закон
за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за
2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона
за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г., обнародван в ДВ бр.
104 от 30.12.2022 г., както и във връзка с прилагането на чл. 98, ал.1 от Закона за
публичните финанси, който гласи, че в случай, че до началото на бюджетната година
държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите по бюджета на
общината се събират в съответствие с действащите закони, а разходите се извършват в
размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година,
и при спазване на фискалните правила по реда на този закон. Посочените нормативни
уредби са на национално ниво и е налице необходимост от съобразяването на
общинската такава с посочените разпоредби.

 Предвидените правила в приетия горепосочен закон налагат спешно  изменение
на Наредбата, за да може тя да бъде в съответствие със закона и законосъобразно
Община Завет да извършва всички предвидени действия в закона без да допуска
закононарушение и предвид изключително кратките срокове  предвидени  в



горепосочения закон, срокът за подаване на предложения и становища е 14 дни от
публикацията на проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за
условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Завет

  Цели:

Синхронизиране на Наредбата със Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022
г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. Цели се
още даване на възможност да се разходват законосъобразно публичните средства на
общината, в случаите когато няма приет държавен бюджет.

Финансови средства:

За приемането и прилагането на Наредба не са необходими допълнителни
финансови средства.

Очаквани резултати:

Привеждане на местната подзаконова уредба за условията и реда за съставяне на
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет, в съответствие със Закона за държавния
бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2022г. Осигуряване на възможност да се разходват
законосъобразно публичните средства на общината, в случаите когато няма приет
държавен бюджет.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 на
Общински съвет Завет 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, не въвежда изисквания, произтичащи от
правото на Европейския съюз. Не се транспонират норми от европейското
законодателство и не се приемат мерки по прилагането на регламенти.

Правни основания:

Чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка чл.  76,  ал.  3,  чл.  79 и чл.  80 от Административно-процесуалния кодекс,  чл.
26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, чл. 6, 7, 8, 9, 10 и 11 от Закона за прилагане
на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.,
Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за



бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022г. и с чл. 98, ал. 1 от
Закона за публичните финанси.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за условията
и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Завет,
Предвид изискванията на чл.26, ал. 4 от Закона за нормативните актове е публикуван на
интернет страницата на община Завет на 02.02.2023 г.

В резултат на осигурения обществен достъп до проекта на документа до
16.02.2023 г., няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани
лица.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 76, ал. 3, чл. 79 и чл. 80 от
Административно-процесуалния кодекс, чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове,
чл.  6,  7,  8,  9,  10  и 11  от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2022 г. и с чл. 98, ал. 1 от Закона за публичните финанси,
Общинският съвет гр. Завет

РЕШИ:

1. Приема изменение и допълнение на Наредба № 10 за условията и реда за
съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Завет, съгласно
Приложение № 1 ( Проект на Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на
бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 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  № 36 от 23.02.2023 година

ПО  ШЕСТА  ТОЧКА
Приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2023 година.

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  № 359

Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на основание
чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалищата в
Община Завет предложения за дейността им през 2022 година и е съобразена със
стратегическите документи за развитие на община  Завет. Тази програма обобщава най-важните
моменти в работата на читалищата от Община Завет през настоящата година, техните
приоритети, цели и задачи, които ще спомогнат за тяхното укрепване, модернизиране и
развитие в общодостъпно място за местната общност. За реализирането на най-важните
дейности от културните им планове, включени в Програмата ще им се предвидят финансови
средства, които да бъдат заложени в общинския бюджет за 2023 г. Приоритетите над които ще
се съсредоточим, съгласно годишната програма са заложени след направения анализ и
обобщения за дейността на читалищата през изминалата 2022 г. Така Програмата ще
подпомогне годишното им планиране и финансиране за устойчиво развитие на читалищата.

Предвид гореизложеното и на основание чл.  21,  ал.  1,  т.6  и т.12  от ЗМСМА и чл.26а,
ал.2 от Закона за народните читалища, Общинският  съвет гр. Завет

РЕШИ:

1.Общинският съвет, приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност.
2.Възлага на кмета на общината да предприеме всички необходими действия във връзка

с изпълнение на настоящото решение.
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  № 36 от 23.02.2023 година

ПО  СЕДМА  ТОЧКА
Годишен план за развитие на младежката дейност за 2023 година

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  № 360

В изпълнение на чл.  15  и чл.  16  от Закона за младежта ежегодно до 31  януари се
подготвя и утвърждава общински годишен план за младежта за текущата година.

В община Завет няма съставен общински съвет, съгласно чл. 16 от Закона за младежта,
който да приеме предложението на кмета за годишен план.

Годишният план е насочен към подобряване качеството на живот на младите хора чрез
създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал и
за мобилизиране на потенциала на младите хора в територията на община Завет.

  Стратегическите цели, заложени в годишния план за развитие на младежката дейност са
свързани с насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора,
подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния
начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно
положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност,
развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на между
културния и международен диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенцията на
престъпността.

Предвид гореизложеното и на основание чл.  21,  ал.  1,  т.12 от ЗМСМА и чл.16,  ал.1  от
Закона за младежта,  Общинският съвет гр. Завет

РЕШИ:

1.Общинският съвет, приема годишен план за развитие на младежката дейност.
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  № 36 от 23.02.2023 година

ПО  ОСМА  ТОЧКА
Предоставяне на актив, 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 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъства – 1 (един) от проведеното поименно
гласуване прие следното

РЕШЕНИЕ  № 361

С Решение № 240 по Протокол № 24 от 29.12.2021 г. на Общински съвет гр.
Завет е дадено съгласие за извършване на вътрешни компенсирани промени по
бюджета на община Завет. Средствата за изплащане на месечните обезпечения и
отчисления за 2021  г.  по чл.60,  ал.2,  т.1  и 2  и чл.64,  ал.1  от Закона за управление на
отпадъците (ЗУО), да бъдат трансформирани в средства за закупуване чрез доставка на
фабрично нов сметосъбиращ автомобил, съдове за битови отпадъци за нуждите на
община Завет, както 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 (ЗУО) през 2022 г. Съгласно горецитираното
решение на Общински съвет гр. Завет, вътрешните компенсирани промени по бюджета
на общината са извършени. Проведена е процедура по Закона за обществените поръчки
(ЗОП).

След проведена процедура по ЗОП е сключен договор № АО-01-12-42 от
26.10.2022  г.  с „БИ ЕМ ЛИЗИНГ-ТРЕЙД“  АД гр.  София с предмет доставка на един
брой нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване с марка ВМС,
модел TUGRA 2032 на стойност 215 732.40 лв. За доставката и
предаването/получаването на специализираният автомобил, изпълнителят предостави
фактура-оригинал № 0000101970 от 21.12.2022 г. и се подписаха два екземпляра
приемо-предавателен протокол.

Във връзка с изпълнение на дейностите заложени в предмета на дейност на
предприятието, както и с цел прецизиране и контрол на отчетността, следва да се
предостави закупеният нов специализиран автомобил за сметосъбиране и
сметоизвозване с марка ВМС, модел TUGRA 2032 и с регистрационен номер РР 9560
ВН на стойност 215 732.40 лева. на ОП „Воден 2009“ гр. Завет.

Община Завет разполага с посоченият актив, който е целесъобразно да се
предостави 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 горепосоченият актив собственост на Община
Завет, с отчетна стойност 215 732.40 лв., да се предостави на ОП „Воден 2009“ за
стопанисване, ползване и управление.

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 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“ актив за стопанисване и управление, както следва:

a.  Специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване с марка
ВМС, модел TUGRA 2032 с регистрационен номер РР 9560 ВН на
стойност 215 732.40 лева.

           2. Възлага на Кмета на Община Завет да организира приемането и предаването
на посоченият актив, 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 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  № 36 от 23.02.2023 година

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

през имот – публична общинска собственост в с. Острово, 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  № 362

Предложението е по повод постъпило в деловодството на общинска
администрация гр. Завет заявление с Вх. № 94М-972-2/19.10.2022 г. от Мехнур Манав,
адрес:  гр. Варна, ул. ,,Карамфил” № 16,  вх. Е, ап. 106,  собственик на УПИ XI – 153 от
квартал 12 по плана на с. Острово съгласно Н.А. № 13, том II, рег. № 2025, дело № 189
от 2021г.  и Договор за продажба на недвижим имот –  частна общинска собственост с
вх.рег.№ 1640 от 13.08.2021 г. агенция по вписвания гр. Кубрат, по плана на с. Острово,
с искане за учредяване на еднократно право на прокарване на обект „Кабелна линия 0,4
кV за присъединяване на 2 бр. фотоволтаични електрически  централи с мощност 30
кW за продажба на ел. енергия в УПИ XI – 153 от кв. 12 по плана на с. Острово, общ.
Завет”,  с начало разпределително табло (РТ1  и РТ2)  разположени в УПИ XI  –  153,
преминаваща през улица ,,Бели Лом” и достигаща до ,,Т-3 Острово“, находящ се
югоизточно от имота.

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  - улица ,,Бели Лом”  е с дължина 117,05 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 улицата, 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 общинският имот, засегната от
сервитута е 245,80 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-02-09-370/21.10.2022 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-
09-4/05.01.2023 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. № 94М-972-2/19.10.2022 г. от Мехнур Манав,
Общинският съвет гр. Завет

РЕШИ:

1. Дава съгласие за учредяване на еднократно право на прокарване на обект
„Кабелна линия 0,4 кV за присъединяване на 2 бр. фотоволтаични електрически
централи с мощност 30  кW  за продажба на ел.  енергия в УПИ XI  –  153  от кв.  12  по
плана на с. Острово, общ. Завет”, с начало разпределително табло (РТ1 и РТ2)
разположени в УПИ XI – 153, преминаваща през улица ,,Бели Лом” и достигаща до ,,Т-
3 Острово“.

2. Възлага на кмета на община Завет да предприеме последващи действия
по изпълнение на настоящото решение.

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  № 36 от 23.02.2023 година

ПО  ДЕСЕТА  ТОЧКА
Реализиране на общинско сътрудничество за предоставяне на споделена

услуга при осъществяване на административно обслужване на  глухи и сляпо-глухи
лица в изпълнение на изискванията на Закона за българския жестов език.

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  № 363

На 02  февруари 2021  г.  е обнародван в бр.  9  на Държавен вестник Закон   за
българския жестов език /ЗБЖЕ/. Съгласно регламента на закона  (чл. 24, т.1 от ЗБЖЕ),
считано от 01.01.2023 г. държавните институции и органите на местното
самоуправление са длъжни да осигурят превод на български жестов език на глухи и
сляпо-глухи лица при:

1. Заявяване  и/или получаване на административно обслужване;
2. Организиране мероприятия от страна на общината, с участие на лица с

увреден слух и на сляпо-глухи лица, когато лицата предварително са поискали такъв.
            Това налага съответните административни органи да са уредили организацията
на работа по предоставяне на административно обслужване на  глухи и сляпо-глухи
лица с вътрешен  нормативен документ.

Отчитайки дефицита на лица, които осъществяват превод на български жестов
език и изискванията на закона, свързани  със задължителното прилагане на
горепосочените текстове, Столична община  сподели своя опит в прилагането на ЗБЖЕ
и предлага на българските общини, които не могат да осигурят такава „специфична
услуга“ да  се сключи Споразумение за сътрудничество между съответната община и
Столична община за осигуряване на превод на български жестов  език при заявяване
и/или получаване на административно  обслужване на глухи и сляпо-глухи лица,  чрез
осигуряване  на видеоконферентна връзка с преводач.

Общинското сътрудничество е „взаимоотношение, основано на взаимно доверие
и разбирателство между местните власти на две ли повече общини за реализиране на
конкретен проект, инициатива или за предлагане на конкретна услуга от взаимен
интерес“.

Предложеното споразумение за общинско сътрудничество:
· Не изисква финансов ресурс, ако услугата не е ползвана;
· Не изисква наличие на лице, с необходимите компетентности в

администрацията или сключване на договор с външен изпълнител при



определена външна такса за извършване на административно обслужване на лица с
увреден слух и на сляпо-глухи лица;

· Дава възможност за обслужване на  глухи и сляпо-глухи лица ва място в
администрацията, на обозначено за целта гише, чрез предоставяне на тристранна
онлайн видео връзка между глухото или сляпо глухото лице, служителя на гише и
жестов преводач.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 и чл. 63, ал. 5,
във връзка с ал.3, във връзка с чл. 62 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 24, ал. 1 от Закона за българския жестов език,  Общинският съвет
гр. Завет

РЕШИ:

1. Дава съгласие Община гр. Завет да реализира  общинско сътрудничество
за предоставяне на споделена услуга при осъществяване на административно
обслужване на  глухи и сляпо-глухи лица в изпълнение на изискванията на Закона за
българския жестов език

2. На основание чл.  59,  чл.60  и чл.61  от ЗМСМА,  Общинският съвет гр.
Завет утвърждава образец на  СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО между
Община Завет  и Столична Община, съгласно Приложение № 1.

3. Общинският съвет гр. Завет упълномощава Кмета на Община Завет, г-н
Ахтер Велиев да сключи  СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО  по образеца,
утвърден по т.  2  от настоящето решение,  със СТОЛИЧНА ОБЩИНА във връзка със
създаване на условия за извършване на административно обслужване на глухите и
сляпо-глухите лица чрез осигуряване на превод на български жестов език при заявяване
и/или получаване на административно обслужване от Общинска администрация гр.
Завет.

4. Общинският съвет гр. Завет възлага на Кмета на Община Завет да
извърши необходимите правни и фактически действия за изпълнение на взетите
решения във връзка с реализирането на възможност за обслужване на  глухи и сляпо-
глухи лица ва място в администрацията.

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  № 36 от 23.02.2023 година

ПО  ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА
Промяна числеността на доброволците в Доброволно формирование „Вихър

-2009“ 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 гласуване
прие следното

РЕШЕНИЕ  № 364

С Решение №135, прието по Протокол № 18/26.01.2009 г. на Общинския съвет гр.
Завет е създадено доброволно формирование за защита при бедствия с численост  15
доброволци. Доброволните формирования се създават на териториален принцип, за
самостоятелни действия и/или за подпомагане на основните съставни части на
Единната спасителна система (ЕСС), като изпълняват следните основни дейности по
защитата на населението:

  1. спасителни операции;
  2. ограничаване и ликвидиране на пожари;
  3. операции по издирване и спасяване;
  4. извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи;
  5. оказване на първа помощ на пострадалите при пожари, бедствия и извънредни

ситуации;
  6. други операции, свързани със защитата.

Стандартите за численост на доброволците за всяка община се определят с
решение на Министерския съвет съобразно броя на населението и на населените места
в нея и отдалечеността  и  от местоположението на основните части на ЕСС.

         Във връзка с влизането в сила на „Наредба за реда за създаване и организиране на
дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на
бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях“,
прието с Постановление  на Министерския съвет на РБ № 123 от 25.06.2012 г., обн. ДВ
бр.50/03.07.2012 г., Общинският съвет гр. Завет приема Решение № 82 по Протокол №
12 от 29.10.2012 г. за пререгистриране доброволно формирование на територията на
община Завет.

На 10.01.2023 г. в деловодството на Общинска администрация гр. Завет е
постъпило писмо от  Старши комисар  Красимир Шотаров, Заместник директор и
Директор на дирекция „Оперативни дейности“ при Главна дирекция „Пожарна



безопасност и защита на населението“ към  Министерство на вътрешните работи, с
което уведомява, че съгласно Решение на Министерския съвет на РБ № 280 от 05 май
2022 г. за приемане на  стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и
стойностни показатели през 2023 г. са определени стойностите  за 2023 г., като за
общини с население от  5 001 до 20 000 души е предвидена като делегирана от
държавата дейност издръжката на до 20 доброволци.

            Това дава възможност да се увеличи броят на доброволците в доброволното
формирование от 15 до 20 човека.

            Отчитайки климатичните  особености  и  икономически характеристики на
община Завет, считаме, че следва да предвидим възможност за увеличение на броя на
бойците в  Доброволно  формирование „Вихър-2009“ гр. Завет от 15 до 20  доброволци.

Предвид гореизложеното и на основание чл.  21,  ал.  1,  т.  23,  ал.  2  от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 4 от Наредба за реда за
създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за
предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и
отстраняване на последиците от тях, във връзка  с   Решение на Министерския съвет на
РБ № 280 от 05 май 2022 г. за приемане на  стандарти за делегираните от държавата
дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г.,  Общинският съвет гр.
Завет

РЕШИ:

1. Общинският съвет гр. Завет определя численост на Доброволно
формирование „Вихър -2009“ гр. Завет до 20 доброволци.

2. Общинският съвет гр. Завет възлага на Кмета на Община Завет да
уведоми Главна дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН)
на МВР – София за настъпилата промяна в числеността на Доброволното
формирование, както и да  подаде своевременна информация за имена,
местонахождение и данни за контакт с  новопостъпилите   доброволци.

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  № 36 от 23.02.2023 година

ПО  ДВАНАДЕСЕТА  ТОЧКА
Определяне на имоти от общинския поземлен фонд, с начин на трайно

ползване (НТП) – пасища и ливади за индивидуално и общо ползване за
стопанската 2023/2024 г.

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  № 365

Съгласно чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски
земи предоставя възможност, пасища и ливади от общинския поземлен  фонд да се
отдават под наем или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни регистрирани в
Интегралната информационна система на  БАБХ.

Във връзка с чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет определя с решение
пасищата и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списъкът с имотите за
индивидуално ползване с категории се обявява в общините и кметствата и се публикува
на интернет страницата на общината в срок до 01.03.2023 г. Собствениците или
ползвателите на животновъдни обекти регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ пасищни селскостопански животни, които желаят да ползват
индивидуално общински пасища и ливади могат да подават заявления по образец до
кмета на общината в срок до 10.03.2023 г.

Разпределението за индивидуално ползване се извършва от комисия, която
определя необходимата за всеки кандидат площ, съобразно броя и вида регистрирани
пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на
правно основание пасища и ливади при спазване на нормата на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

Комисията следва да се произнесе в срок до 01.05.2023 г. на съответната година
с протокол за разпределение. Въз основа на влезлия в сила протокол за окончателно
разпределение се сключва договор за наем или аренда между общината и лицето, на
което са разпределени съответните имоти (части от имоти) за минимален срок от 5
стопански години.  Съгласно чл.  37о,   ал.  1  от ЗСПЗЗ Общинският съвет следва да
приеме и  решение относно размера и местоположението на пасищата, мерите и
ливадите и  правилата за ползването им. В Приложение № 1 и Приложение № 2 към
настоящото предложение са описани подробно и разделени по землища свободните
имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване (НТП) – пасища и
ливади, предвидени за индивидуално и общо ползване през стопанската 2023/2024 г.

При недостиг на пасища и ливади от общинския поземлен фонд в землището
към разпределените по преходния ред имоти, комисията извършва допълнително
разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или



област и съставя протокол за окончателно разпределение на имотите в срок до 1 юни.
Този ред се прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или до
достигане на нормата по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.

Съгласно чл. 37о,  ал. 1 от ЗСПЗЗ Общинският съвет приема решение с
мнозинство от общия брой на съветниците за размера и местоположението на пасищата
и ливадите за общо и за индивидуално ползване, както и правила за ползването им.

Наред с горепосоченото решение, по силата на разпоредбата на чл. 37о, ал. 4 от
ЗСПЗЗ, Общинският съвет ежегодно приема решение за предоставяне и актуализиране
на ползването на мерите и пасищата, което съдържа:

1. Годишен план за паша;
2.Съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и

индивидуално ползване;
3.Задълженията на общината и на ползвателите за поддържане на мерите и

пасищата.

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.
          Имайки предвид, че в срок до 01.03.2023 г. решението на общинския съвет трябва
да се обяви на интернет страницата и оставащия кратък срок от приемането на
решението до 01.03.2023 г. с цел защита на важни и значими обществени интереси, а
именно заинтересованите страни да могат да упражнят правата си в срок до 10.03.2023
г.  Общинският съвет гр. Завет да допусне предварително изпълнение на настоящото
решение, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 52, ал. 5, т.
2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл.
37и,  ал.  3,  чл.  37о,  ал.  1  и ал.  4  от ЗСПЗЗ,  чл.  8,  ал.  1  от Закона за общинската
собственост,  Общинският съвет гр. Завет

РЕШИ:

1. Дава съгласие за предоставяне на пасищата и ливадите от общинския
поземлен фонд за индивидуално и общо ползване, по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ без търг
и конкурс, за срок от 5 стопански години, съгласно Приложение № 1 и Приложение №
2, неразделни части от настоящото решение.



2. Пасищата и ливадите, определени за индивидуално ползване, да се отдадат
под наем при спазване условията на чл.37и от ЗСПЗЗ и чл.98, чл.99 и чл.100 от
ППЗСПЗЗ, за срок от 5 /пет/ стопански години на собственици или ползватели на
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ.

3. Пасищата, определени за общо ползване, да се ползват безвъзмездно от
жителите на съответното населено място, отглеждащи пасищни селскостопански
животни в дребни земеделски стопанства или от образуваните колективни стада.

4. Приема Годишния план за паша на територията на община Завет за 2023/2024
г., съгласно Приложение № 3 неразделна част от настоящото решение.

5. Утвърждава правила за ползване на пасища и ливади на територията на
Община Завет, през стопанската 2023/2024 година, съгласно Приложение № 4
неразделна част от настоящото решение.

6. Възлага на кмета на община Завет да назначи комисия, която да организира
изпълнението на настоящото решение.

7. Възлага на кмета на община Завет да сключи договори за наем или аренда за
имотите, описани по т. 1 по цена, определена по пазарен механизъм.

8. Имайки предвид, че в срок до 01.03.2023 г. настоящото решение трябва да се
обяви на интернет страницата и оставащия кратък срок от приемането на решението до
01.03.2023 г. и с оглед  на защита на важни и значими обществени интереси, а именно
заинтересованите страни да могат да упражнят правата си по настоящото решение в
срок до 10.03.2023 г.,  Общинският съвет гр. Завет допуска на основание чл. 60, ал. 1 от
АПК предварително изпълнение на настоящото решение. Допускането на
предварително изпълнение може да се оспори в тридневен срок от съобщаването му,
чрез Общински съвет гр. Завет пред Административен съд Разград по реда на АПК.

9. Определя 30 на сто от постъпленията от отдаване под наем на пасища, мери и
ливади от общинския поземлен фонд да се използват за изпълнение на дейности от
местно значение в съответното населено място.

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  № 36 от 23.02.2023 година

ПО  ТРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА
Изменение на наемните цени на имоти общинска собственост по сключени

договори за отдаване под наем.
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  № 366

В чл.  25, ал.  6 от Наредба № 2 за реда за придобиване,  управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет – гр. Завет е заложено, че при сключване на
договори за отдаване под наем в тях се предвижда увеличаване на наемната цена с
коефициент равен на официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван
от Националния статистически институт, след решение на общинския съвет гр. Завет.

След писмено запитване с изх. № УД-02-20-90/24.01.2023 г. до Националния
статистически институт, Териториално статистическо бюро – Север, Отдел Статистически
изследвания – Разград е получен отговор с вх. № УД-02-20-90/24.01.2023 г., от което е видно,
че индексът на потребителските цени за месец Декември 2022 г. спрямо месец Декември 2021
г. е  116,9 %,  т.е.  инфлацията е 16,9 %.

Съгласно чл.25,  ал.4  от Наредба № 2  на Общински съвет –  гр.  Завет,  по мотивирано
предложение на кмета на общината и след решение на ОС наемните цени по сключени
договори за наем на имоти по чл.  23,  ал.  1  и ал.  3,  могат да се увеличат с размер на
официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от Националния
статистически институт.

Предвид гореизложеното и на основание чл.  21,  ал.  1,  т.  8  и чл.  21,  ал.  2  от Закон за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 4 от Наредба № 2
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
– гр. Завет,  Общинският съвет гр. Завет

РЕШИ:

1.  Наемните цени на сключените с наемателите договори по реда на Наредба № 2  за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
– гр. Завет да се увеличат със 16,9 %.

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  № 36 от 23.02.2023 година

ПО  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА
Прекратяване на съсобственост между физическо лице и 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  № 367

Постъпило е заявление от Сюлейман Сюлейман – жител на с. Острово с искане
за прекратяване на съсобственост върху два недвижими имота, находящи се в с.
Острово, община Завет. Заявителят има интерес за купуване на следните имоти:

- Урегулиран поземлен имот с площ 965 кв.м. с адрес с. Острово, кв. 47, УПИ
IХ – 977, ул. „Страхил Войвода“ № 30, като заявителят е собственик на 960/965
идеална част от имота, съгласно нотариален акт № 15, том IV, дело № 496 от 2013 год.
Община Завет е собственик на 5/965 идеална част от имота, съгласно АЧОС №
1140/07.12.2022 г., като данъчната оценка на  общинската част от имота е 17,00 лева,
изготвена е пазарна оценка на имота, като същия е оценен на 22,00 лева;

- Урегулиран поземлен имот с площ 1020 кв.м. с адрес с. Острово, кв. 47, УПИ
X – 977, ул. „Хан Кубрат“ № 3, като заявителят е собственик на 980/1020 идеална част
от имота,  съгласно нотариален акт № 15,  том IV,  дело № 496  от 2013  год.  Община
Завет е собственик на 40/1020 идеална част от имота, съгласно АЧОС №
1139/07.12.2022 г., като данъчната оценка на  общинската част от имота е 135,90 лева,
изготвена е пазарна оценка на имота, като същия е оценен на 172,00 лева;

Имотите са включени в годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост при община Завет за 2023 г.

Съгласно чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС прекратяването на съсобственост върху имоти
между общината, държавата, физически лица или юридически лица се извършва след
решение на общинския съвет по ред, определен с наредбата по чл.8, ал.2, чрез делба,
продажба на частта на общината, откупуване частта на физическите лица или на
юридическите лица и замяна.

      В чл.  46,  ал.1  и ал.2  от Наредба № 2  за реда за придобиване,  управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – гр. Завет, е описано, че
съсобствеността върху имоти между община Завет и физически или юридически лица
се прекратява по предложение на съсобствениците до кмета на общината или по
инициатива на кмета на общината, с решение на общинския съвет, въз основа на което
се сключват съответните договори с кмета на общината.

   Имайки предвид, че общината разполага с много малка част от идеалните части
и че реално не може да ги ползва, е целесъобразно да се прекрати съсобствеността,
като частта на община Завет да се продаде на заявителя, като по този начин ще се
улесни заявителя да реализира намеренията си за извършване на подобрения върху
имота.



Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА при отдаване под наем, под
аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на
територията на съответното населено място извън територията на общинския център,
извън случаите на приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет
определя:

   1.  не по-малко от 30  на сто от постъпленията от продажбата на общински
нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и
текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на
съответното населено място;

2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго
общинско имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски
земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти
от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от
местно значение в съответното населено място.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 1 от
Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал.4, чл. 36, ал.1,
т.2, ал.2 и ал.3 от Закона за общинска собственост и във връзка с чл. 46, ал.1, ал.2, ал.4
и ал.5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Общински съвет – гр. Завет,  Общинският съвет гр. Завет

РЕШИ:

        1. Приема изготвената експертната оценка, за имот представляващ дворно място
с площ 5/965  кв.м.  идеална част от УПИ IX  -  977  от кв.  47  по ПУП на с.  Острово,
община Завет, област Разград в размер на 22,00 лв. без ДДС.

        2. Да се прекрати съсобствеността върху имот УПИ IX - 977 от кв. 47 по ПУП на
с. Острово, община Завет, област Разград, съсобствен между Община Завет и
Сюлейман Сюлейман, жител на с. Острово, чрез продажба на общинската част от
имота –  5/965  кв.м.  идеална част от дворното място за сумата 22,00  лв.  без ДДС на
съсобственика.

        3. Приема изготвената експертната оценка, за имот представляващ дворно място
с площ 40/1020 кв.м.  идеална част от УПИ X -  977  от кв.  47  по ПУП на с.  Острово,
община Завет, област Разград в размер на 172,00 лв. без ДДС.

         4. Да се прекрати съсобствеността върху имот УПИ X - 977 от кв. 47 по ПУП на
с. Острово, община Завет, област Разград, съсобствен между община Завет и
Сюлейман Сюлейман, жител на с. Острово, чрез продажба на общинската част от
имота – 40/1020 кв.м. идеална част от дворното място за сумата 172,00 лв. без ДДС на
съсобственика.

5. Възлага на кмета на община Завет да издаде заповеди и да сключи
договори по реда на чл. 36, ал. 3 от ЗОС.



        6. Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имотите да се
използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на
социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Острово, 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  № 36 от 23.02.2023 година

ПО  ПЕТНАДЕСЕТА  ТОЧКА
Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на

законно построената върху нея сграда, с адрес с. Прелез, ул. „Баба Тонка“ № 3.
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  № 368

Постъпило е заявление от лицето Мюневер Мехмед с Вх. № 94М-862-
3/10.06.2022 г., жител на с. Прелез с искане за продажба на земя – частна общинска
собственост,  върху който заявителят има законно построена полумасивна жилищна
сграда със застроена площ 80 кв.м. В заявлението си лицето е представил нотариален
акт за покупко - продажба на недвижим имот с № 88, том I, дело № 79 от 08.06.2022
г., където е видно, че същият е изцяло собственик на сградата. Община Завет е
собственик на земята, съгласно акт за поправка на акт за частна общинска собственост
№ 1138/07.12.2022 г.

Редът за продажба на общинска земя на собственика на законно построена
върху нея сграда е описан в чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС:

Чл.35, ал.3 Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика
на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг
или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2.

Чл.41, ал.2 Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти -
общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните
им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от
общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени
по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при
провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права
върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените,
определени от общинския съвет.

Съгласно чл.39, ал.1 от Наредба № 2 на Общински съвет гр. Завет продажбата
на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху
нея сграда, се извършва от кмета на общината, след решение на общинския съвет, без
търг или конкурс.

Имотът е включен в годишната програма за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост при община Завет за 2023 г., изготвена е пазарна
оценка на имота от лицензиран оценител, както и данъчна оценка от МДТ – Завет.

Общински съвет – гр. Завет също така трябва да се съобрази и с разпоредбата
на чл.  52,  ал.  5  от ЗМСМА,  който гласи,  че при отдаване под наем,  под аренда,  при
ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти



и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на съответното
населено място извън територията на общинския център, извън случаите на
приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет определя:

        1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински
нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и
текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на
съответното населено място.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 1 от
Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал.3 и чл. 41, ал.2
от Закона за общинска собственост и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Наредба № 2 за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет
– гр. Завет,  Общинският съвет гр. Завет

РЕШИ:

1. Приема изготвената експертната оценка, за имот представляващ дворно
място с площ 1153 кв.м., с УПИ III – 19 от кв. 3 по ПУП на с. Прелез, общ. Завет, обл.
Разград в размер на 4976,00 лв. без ДДС.

2. Да се продаде на Мюневер Мехмед, жител на с. Прелез, недвижим имот –
частна общинска собственост, находящ се в с. Прелез, ул. „Баба Тонка“ № 3, с УПИ
III – 19 от кв. 3 по действащ ПУП на с. Прелез, с площ 1153 кв.м., за сумата от 4976,00
лв. без ДДС. Данъчната оценка на имота е 2 186,10 лева. Имотът е отреден за
жилищно строителство, за същия има съставен акт за поправка на акт за частна
общинска собственост № 1138/07.12.2022 г.

3. Възлага на кмета на община Завет да издаде заповед и сключи договор за
продажба на имота, описан в т.2 от настоящето решение.
            4.  Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се
използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на
социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Прелез, 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  № 36 от 23.02.2023 година

ПО  ШЕСТНАДЕСЕТА  ТОЧКА
Разпореждане с недвижими имоти – празни дворни места, собственост на

община Завет в гр. 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 поименно
гласуване прие следното

РЕШЕНИЕ  № 369

В общинска администрация гр. Завет е постъпило заявление от  страна на физически
лица за закупуване на недвижими имоти общо 4 броя, находящи се в гр. Завет.
       Имотите са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти
– общинска собственост за 2023 г., приета от Общински съвет Завет, с която са определени
общинските имоти, които Община Завет има намерение да продаде през 2023 г.
       В Закона за общинската собственост и Наредба № 2 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет гр. Завет е
определен редът за продажба на имоти – частна общинска собственост. В случаите на
сделки по разпореждане, кметът на общината възлага на оценител на недвижими имоти
изготвянето на оценка на общинското имущество, предмет на търга или конкурса. Оценките
се одобряват от Общинския съвет при вземане на решение за разпоредителна сделка.
       За недвижимите имоти - празни дворни места в гр. Завет са изготвени данъчни
оценки по чл. 264 от ДОПК и пазарни оценки от лицензиран оценител, както следва:
      1. Празно дворно място с площ 492 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Люляк“ № 2.
     Данъчна оценка на имота: 1 671,30 лв.
     Пазарна оценка на имота:  3 412,00 лв.
      2.  Празно дворно място с площ 524  кв.м.,  с адрес гр.  Завет,  ул.  „Освобождение“  №
159А.
     Данъчна оценка на имота: 1 780,00 лв.
     Пазарна оценка на имота:  3 634,00 лв.
     3.  Празно дворно място с площ 553  кв.м.,  с адрес гр.  Завет,  ул.  „Освобождение“  №
159Б.
     Данъчна оценка на имота: 1 878,50 лв.
     Пазарна оценка на имота:  3 835,00 лв.
     4. Празно дворно място с площ 1329 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 18.
     Данъчна оценка на имота: 4 966,10 лв.
     Пазарна оценка на имота:  9 218,00 лв.
     Посочените по-горе имоти не са необходими за нуждите на общинска администрация
гр. Завет, не се ползват, но генерират ненужни разходи по тяхната поддръжка, изплащане на
съответните данъци за тях и т.н. С продажбите на имотите ще се реализира годишната
програма, както и ще постъпят и допълнителни приходи в общинския бюджет, от една



страна, а от друга ще бъде удовлетворен желанието на заявителите - жители на Община
Завет и ще бъдат намалени разходите на общината, във връзка с поддържането им.

Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА при отдаване под наем, под
аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на
територията на съответното населено място извън територията на общинския център,
извън случаите на приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет
определя:

1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински
нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и
текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на
съответното населено място;

2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго
общинско имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски
земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти
от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно
значение в съответното населено място.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал.
2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37, ал. 1 и ал. 4, чл. 38, ал. 1 от
Наредба № 2 на Общинския съвет - гр. Завет за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество,  Общинският съвет гр. Завет

РЕШИ:

1. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на имоти в гр.
Завет  – частна общинска собственост, както следва:
     1.1.  Празно дворно място с площ 492  кв.м.,  находящ се в гр.  Завет кв.  5  УПИ
XVII – 667, съгласно действащия ПУП на гр. Завет, одобрен със заповед №
280/31.05.1979 год. и ЧИ със заповед № УД-02-09-215/09.06.2016 год. на кмета на
община Завет, ул. „Люляк“ № 2. За имота има съставен Акт за частна общинска
собственост № 1142/08.02.2023 г.

Данъчна оценка на имота: 1 671,30 лв.
Пазарна оценка на имота:  3 412,00 лв.

     Определя начална тръжна цена: 3 412,00 лв.
1.2.  Празно дворно място с площ 524  кв.м.,  находящ се в гр.  Завет кв.  5  УПИ

XVI – 667, съгласно действащия ПУП на гр. Завет, одобрен със заповед №
280/31.05.1979 год. и ЧИ със заповед № УД-02-09-215/09.06.2016 год. на кмета на
община Завет, ул. „Освобождение“ № 159А. За имота има съставен Акт за частна
общинска собственост № 1143/08.02.2023 г.

Данъчна оценка на имота: 1 780,00 лв.
Пазарна оценка на имота:  3 634,00 лв.

     Определя начална тръжна цена: 3 634,00 лв.
1.3. Празно дворно място с площ 553 кв.м., находящ се в гр. Завет кв. 5 УПИ XV

– 667, съгласно действащия ПУП на гр. Завет, одобрен със заповед №
280/31.05.1979 год. и ЧИ със заповед № УД-02-09-215/09.06.2016 год. на
кмета на община Завет, ул.



„Освобождение“  № 159Б.  За имота има съставен Акт за частна общинска собственост №
1144/08.02.2023 г.

Данъчна оценка на имота: 1 878,50 лв.
Пазарна оценка на имота:  3 835,00 лв.

     Определя начална тръжна цена: 3 835,00 лв.
1.4. Празно дворно място с площ 1329 кв.м., находящ се в гр. Завет кв. 85 УПИ Х

– общ., съгласно действащия ПУП на гр. Завет, одобрен със заповед № 349/23.04.1985
год. на кмета на община Завет, ул. „Лудогорие“ № 18. За имота има съставен Акт за
поправка на акт за частна общинска собственост № 1030/29.05.2019 г.

Данъчна оценка на имота: 4 966,10 лв.
Пазарна оценка на имота:  9 218,00 лв.

     Определя начална тръжна цена: 9 218,00 лв.
2. Приема изготвените  пазарни оценки по т. 1.

 3. Определя стъпка за наддаване за имотите, описани в т.1 – 5 % от началната
тръжна цена.

 4. Определя депозит за участие в публичния търг за имотите, описани в т.1 – 50
% от началната тръжна цена.

 5. Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имотите да се
използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на
социалната и техническата инфраструктура на територията на гр. Завет, Община Завет.

 6. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за
изпълнение на настоящото решение.

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  № 36 от 23.02.2023 година

ПО  СЕДЕМНАДЕСЕТА  ТОЧКА
Промяна на вида на собствеността на имоти от публична общинска

собственост за имоти  частна общинска собственост.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община

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

РЕШЕНИЕ  № 370

Община Завет е собственик на следните имоти:
   1. Поземлен имот с идентификатор 32192.36.10, с площ 61985 кв.м., втора

категория, трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: Друг вид
земеделска земя, местност „Къшлалък“ в землището на с. Иван Шишманово, община
Завет. За имота има съставен АПОС № 488/11.12.2020 г.;

   2. Поземлен имот с идентификатор 32192.37.2, с площ 34560 кв.м., трета
категория, трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: Друг вид
земеделска земя, местност „Къшлалък“ в землището на с. Иван Шишманово, община
Завет. За имота има съставен АПОС № 489/11.12.2020 г.

И двата имота са с НТП:  Друг вид земеделска земя.  Същите от около 5  –  6
години са обрасли с храсти и дръвчета, поради което липсват заинтересовани страни,
които да ги наемат или арендуват. Невъзможно е да бъдат обработени, като земеделски
земи, тъй като са загубили своето предназначение на земеделска земя, която да може да
се използва като такава. Същите не са предназначени за изпълнение на функциите на
органите на местното самоуправление и местната администрация и нямат
предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно
значение, определени от общинския съвет.

С оглед на това, че са загубили предназначението си и към настоящия момент
Община Завет няма възможност да го отдава под наем или аренда, поради липса на
заинтересовани страни да ги ползват и имайки предвид разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от
ЗОС, че имоти и вещи - общинска собственост, се управляват в интерес на населението
в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата на добър стопанин е
необходимо да се предприеме процедурата за промяна на вида на собственост от
публична в частна собственост, за да е възможно в последствие същите да бъдат
предмет на разпоредителна сделка.

Съгласно чл.6, ал.1 от Закона за общинска собственост (ЗОС), имотите и вещите
публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по
чл.3, ал.2, се обявяват от общински съвет за частна общинска собственост, като
Решенията на общинския съвет по ал.1 се приемат с мнозинство от две трети от общия
брой на съветниците.



Към имотите има проявен интерес за закупуването им. Евентуалната им
продажба ще допринесе приходи в Общинския бюджет от една страна, а от друга
посочените по – горе имоти ще се използват за задоволяване на целите на
заинтересованата страна.

Предвид факта, че имоти публична общинска собственост не могат да бъдат
обект на разпореждане, необходимо е да се пристъпи към промяна на вида на
собствеността от публична към частна, поради това че са загубили своето
предназначение.

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.6, ал.1 и ал.3 от
Закона за общинската собственост, Общинският съвет гр. Завет

РЕШИ:

1. Общински съвет гр. Завет обявява за частна общинска собственост следните
поземлени имоти:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 32192.36.10, с площ 61985 кв.м., втора
категория, трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: Друг вид
земеделска земя, местност „Къшлалък“ в землището на с. Иван Шишманово, община
Завет. За имота има съставен АПОС № 488/11.12.2020 г.;

1.2. Поземлен имот с идентификатор 32192.37.2, с площ 34560 кв.м., трета
категория, трайно предназначение на територията: Земеделска, НТП: Друг вид
земеделска земя, местност „Къшлалък“ в землището на с. Иван Шишманово, община
Завет. За имота има съставен АПОС № 489/11.12.2020 г.
      2. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за
снабдяване с актове за собственост на имотите по т.1.

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


