
OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

                                  

                                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      

                                                          Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

                          От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                             Протокол №  13  от  27.11.2012  година 

 

ПО  ВТОРА ТОЧКА 

            ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ. 

            ОТНОСНО: 

            2.1. Приемане на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Завет 2013-1016 година. 

                                                                                                       Докл.:А.Велиев–Кмет на Община   

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

„Въздържали се”– 0 /нула/  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 89: 

 

      1. Причините и мотивите за приемане на настоящата програма са следните: 

Приетите  изменения и допълнения в Закона за защита на животните (ЗЗЖ), публикувани в ДВ. 

бр.92 от 22.11.2011г.  са  както следва:                                    

      В чл. 40, ал. 1 от ЗЗЖ е предвидено, че общинските съвети е необходимо да приемат  

програми за овладяване популацията на безстопанствените кучета и да предвидят средства за 

изпълнението им; 

С оглед на измененията и създадените нови законодателни изисквания към общините, е  

необходимо да се приемат адекватни подзаконови нормативни актове, които са свързани с 

прилагането и изпълнението на текстовете от закона.  

Необходимо е приемане на нова програма за последващите 2013-2016г. 

2. Проблемът    е актуален  както на местно, така и на национално ниво. Наличието на  

бездомни  кучета води до здравни рискове за хората. Бездомните кучета освен вредите,  

които причиняват чрез ухапване на гражданите, са и приносители на болести и зарази, които са 

опасни за здравето и живота на гражданите. Вследствие на това от изключителна важност е 

предприемане на мерки за контролиране на популациите на домашните и уличните кучета, като 

се гарантира здравето и безопасността на хората и градската среда. 

Целта на настоящата програма е разписване на конкретни действия  за  редуциране броя 

на уличните кучета до трайно намаляване на популацията, намаляване на рисковете от 

разпространение на зоонози. 

 

     3. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република 

България: 

Предлаганият проект на програма е разработен в съответствие с Европейското  

законодателство, свързано с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни 

актове (ЗЗЖ и ЗВМД) с тях.  

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на Програмата е 

публикуван на интернет страницата на Община Завет на 01.11.2012 година.  

 

Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното 

самоуправление  

и местната администрация и чл. 40,  ал. 1 от Закона за защита на животните, Общинският съвет 

гр.  Завет  

 

РЕШИ: 
 



1.Приема „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Завет 2013-2016 г.” 

 

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

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

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

му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

            ОТНОСНО: 

            2.2. Приемане на Наредба за овладяване на популацията на безстопанствените 

кучета на територията на община Завет . 

                                                                                                              Докл.: А.Велиев–Кмет на Община    

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

„Въздържали се”– 0 /нула/  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 90: 

 

С предлагания проект на Наредба се уреждат реда и начина за овладяване 

популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Завет. 

1. Причините и мотивите за приемане на настоящата наредбата са следните: 

НС на Република България прие изменения и допълнения в Закона за защита на 

животните (ЗЗЖ), които са публикувани в ДВ. бр.92 от 22.11.2011 г.                                             

Измененията в закона са следните:  

В чл. 40, ал. 5 от ЗЗЖ е прието, че за изпълнението на програмите, общинските 

съвети следва да приемат наредби за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета; 

В § 17 от ПР на ЗЗЖ е прието, че в срок до 31 декември 2015 г. общинските 

съвети и  

кметовете на общини е необходимо да осигурят настаняването на безстопанствените  

животни в приютите по чл. 41, ал. 1 от ЗЗЖ; 

В § 18 от ПР на ЗЗЖ е предвидено, че в 6-месечен срок от влизането в сила на 

ЗЗЖ,  

общинските съвети е необходимо да изготвят и приемат наредбите по чл. 40, ал. 5 от 

ЗЗЖ за овладяване популацията на безстопанствените кучета. 

С оглед на измененията и създадените нови законодателни изисквания към 

общините, е  

необходимо да се приемат адекватни подзаконови нормативни актове, които са 

свързани с прилагането и изпълнението на текстовете от закона.  

2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата наредба: 

На територията на общината  има безстопанствени кучета, като по  данни броят 

им  се запазва  в годините  като  постоянна величина. Бездомните кучета освен вредите, 

които причиняват чрез ухапване на гражданите, са и преносители на болести и зарази, 

които са опасни за здравето и живота на гражданите.  

Вследствие на това от изключителна важност е предприемане на мерки за 

контролиране на популациите на домашните и уличните кучета, като се гарантира 

здравето и безопасността на хората. 

Целта на настоящата Наредба е редуциране броя на уличните кучета до трайно 

намаляване на популацията, намаляване на рисковете от разпространение на зоонози, 

както и увеличаване на отговорността на хората, отглеждащи кучета на територията на 

общината. 



3. Очаквани резултати от приемане на Наредбата: 

• Намаляване броя на скитащите безстопанствени животни на територията на 

общината; 

• Ограничаване на възможността животните да бъдат преносители на болести и 

зарази,  

които е възможно да се пренесат и по хората;  

• Създаване на ред и възможности лицата, които желаят да отглеждат домашни 

любимци, да ги отглеждат в съответствие с нормативните изисквания и при създаване 

на необходимите условия за животните; 

• Засилване на контрола, свързан с регистрация на домашните кучета и 

плащането на такса за притежаване на куче. 

 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на 

Република България: 

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с Европейското  

законодателство - с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, 

предвид съответствието на основните нормативни актове (ЗЗЖ и ЗВМД) с тях. 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът на 

Наредбата е  публикуван на интернет страницата на Община  Завет  на 22.10.2012 

година..  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 40, ал. 5 от Закона за защита на 

животните,  Общинският  съвет гр. Завет    
 

РЕШИ: 

 

1.Приема „Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Завет”.  

 

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

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

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 
 

 

            ОТНОСНО: 

            2.3. Отдаване под наем на част от имоти - частна общинска собственост чрез 

публичен търг с явно наддаване по реда на Закона за общинската собственост в с.Прелез и 

с.Иван Шишманово 

                                                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община    

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

„Въздържали се”– 0 /нула/ от проведеното поименно  гласуване,  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 91: 

 

       „Български пощи” ЕАД е основен пощенски оператор, който чрез мрежата си от пощенски 

станции на територията на цялата страна предоставя на своите клиенти богато разнообразие от 

пощенски и търговски услуги. Тези услуги ползваме съответно и ний, чрез пощенските станции 



на територията на нашата община. В селата: Прелез и Иван Шишманово, са наши бивши 

наематели. 

         През 2002 год. са сключени договори за наем, на които срока им изтече. Сроковете не 

могат да бъдат удължени с Анекси, поради изтеклия десетгодишен срок. 

         „Български пощи” ЕАД заявяват желание да продължат да ползват помещенията, като 

възниква необходимостта от провеждане на нова процедура за отдаване под наем на същите. 

         Помещенията находящи се в с.Прелез, в сградата на Бивше кметство и Здравна служба и 

с.Иван Шишманово, в сградата на Бивше кметство, предмет на интереса са части от имоти – 

частна  общинска собственост, които могат да бъдат отдадени под наем. 

           
Съгласно акт за частна общинска собственост № 169/16.11.2012 год.- недвижим имот: 

двуетажна масивна сграда в с.Прелез, общ.Завет, област Разград е частна общинска 

собственост, при граници и съседи: североизток – улица,  югоизток – улица, югозапад – УПИ 

VІ – 358 и УПИ ІV – 359,  северозапад – улица.  

Съгласно акт за частна общинска собственост № 168/02.11.2012 год. недвижим имот – 

едноетажна полумасивна сграда със ЗП 45,89 м
2
, находящ се в с.Иван Шишманово, община 

Завет, област Разград е частна общинска собственост, при граници и съседи: североизток – 

улица,  югоизток – улица, югозапад – УПИ VІІІ – 9 и УПИ VІ – 13,  северозапад – улица.  

Отдаването под наем на такива имоти става по реда на Закона за общинската 

собственост и Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

на Общински съвет гр.Завет,  след решение на Общински съвет и провеждане на търг или 

конкурс, като срока на договора не може да бъде по-дълъг от 3 години. 

             Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, 

ал. 1, ал.2 и ал.3 от ЗОС,  чл. 2, ал. 1, т.13 и т.20 от Наредба № 7 за базисните цени за отдаване 

под наем на обекти – общинска собственост, чл. 22, ал. 1, ал. 2 и ал.3,  от Наредба №2 на 

Общински съвет- Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общинският  съвет - Завет   

РЕШИ: 

 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 

години по реда на глава седма от Наредба № 2 на ОбС Завет за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на следните имоти: 

  1.1.Част от имот – частна общинска собственост,  представляващ следните помещения: 

помещение с полезна площ 11,78 м
2
 и ½  идеални части от фоайе и коридор с полезна площ 5 

м
2
, находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда „Бивше кметство и здравна 

служба”,  с.Прелез, община Завет, област Разград, ул.”Лудогорие” №25, кв.49, УПИ V – 

„Кметство, здравна служба”, съгласно действащия ПУП, одобрен със заповед №109/03.08.1992 

год., актуван с АЧОС №169/16.11.2011год., при граници и съседи: североизток – улица,  

югоизток – улица, югозапад – УПИ VІ – 358 и УПИ ІV – 359,  северозапад – улица, с 

предназначение - офис. Определя начална месечна наемна тръжна цена за частта от имота 55,30 

лв. без ДДС, определена съгласно Наредба № 7 на ОбС.; 

         1.2. Част от имот – частна общинска собственост с обща площ 32,54 м
2
, а именно: едно 

помещение с полезна площ 12,00 м
2
 и второ помещение с полезна площ 20,54 м

2
, находящи в 

едноетажна полумасивна сграда „Бивше кметство”, с.Иван Шишманово, община Завет, област 

Разград, ул.”Христо Ботев” №7, кв.8, УПИ VІІ –„За обществен център”, съгласно действащия 

ПУП, одобрен със заповед №46/13.05.1996 год., актуван с АЧОС №168/02.11.2011год., при 

граници и съседи: североизток – улица,  югоизток – улица, югозапад – УПИ VІІІ – 9 и УПИ VІ 

– 13,  северозапад – улица, с предназначение – офис. Определя начална месечна наемна тръжна 

цена за частта от имота 86,23 лв. без ДДС, определена съгласно Наредба № 7 на ОбС.; 

2. Задължава Кмета на община Завет да издаде заповед и сключи договор за 

отдаване под наем въз основа на резултатите от проведените търгове. 

3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

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

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

Административен съд гр. Разград по реда на  АПК.                                      



            ОТНОСНО: 

           2.4. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост чрез 

публичен търг с явно наддаване по реда на Закона за общинската собственост в с.Острово 

                                                                                                               Докл.: А.Велиев–Кмет на Община    

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

„Въздържали се”– 0 /нула/ от проведеното поименно гласуване, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 92: 

 

       „Български пощи” ЕАД заявяват желание да продължат да ползват помещенията и в 

с.Острово, като отново възниква необходимостта също от провеждане на нова процедура за 

отдаване под наем на същите. 

       Помещенията, предмет на интереса са част от имот – публична  общинска собственост – 

находящи се на втория етаж в обособена част от двуетажна масивна сграда - „Читалище”, като 

сградата има отделно обособени входове: в едната част се помещава Читалище ”Отец Паисий” 

с.Острово и отдаването под наем на помещения в другата част от имота  няма да пречи на 

дейността на читалището.  

         
        Съгласно акт за публична общинска собственост № 89/16.11.2012 год.- недвижим имот: 

Обособена част от двуетажна масивна сграда - „Читалище” в с.Острово, общ.Завет, област 

Разград е публична общинска собственост, при граници и съседи: север – УПИ ІІ – 714, изток – 

имот пл.№712, юг – улица, запад – имот пл.№715. 

        Отдаването под наем на такива имоти – части от имоти публична общинска собственост, 

става по реда на Закона за общинската собственост и Наредба №2 за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр.Завет,  след решение на 

Общински съвет и провеждане на търг или конкурс, при условие, че не се възпрепятства 

осъществяването на дейностите, за които съответният имот е предоставен за управление, като 

срока на договора не може да бъде по-дълъг от 5 години. 

         Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, 

ал. 7 и ал.8 от ЗОС,  чл. 2, ал. 1, т.13, т.19 и т.20 от Наредба № 7 за базисните цени за 

отдаване под наем на обекти – общинска собственост, чл. 20, ал.1, ал. 3 и ал.4,  от Наредба 

№2 на Общински съвет- Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общинският  съвет - Завет  

 

РЕШИ: 

 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 

години по реда на глава седма от Наредба № 2 на ОбС Завет за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на: части от имот – публична общинска собственост с 

обща площ 40,26 м
2
, а именно: помещение с полезна площ 12,30 м

2
, складово помещение с 

полезна площ 11,32 м
2
,  коридор с полезна площ 7,34 м

2
 и втори коридор с полезна площ 9,30 

м
2
, находящи се на втория етаж в обособена част от двуетажна масивна сграда - „Читалище” в 

с.Острово, общ.Завет, област Разград, ул.”Хемус” №45, кв.79, имот с пл.№713, съгласно 

действащия ПУП, одобрен със заповед №534/14.06.1969 год., актуван с АПОС №89/16.11.2012 

год., при граници и съседи: север – УПИ ІІ – 714, изток – имот пл.№712, юг – улица, запад – 

имот пл.№715, с предназначение - офис. Определя начална месечна наемна тръжна цена за 

частта от имота 118,00 лв. без ДДС, определена съгласно Наредба № 7 на ОбС.; 

2. Задължава Кмета на община Завет да издаде заповед и сключи договор за отдаване 

под наем въз основа на резултатите от проведения търг. 

3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

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

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

Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 



            ОТНОСНО: 

           2.5. Прилагане на Закона  за  пряко участие на гражданите в държавната власт и 

местното самоуправление. 

                                                                                                              Докл.: А.Велиев–Кмет на Община    
           Общинският съвет гр.Завет с 14 /четиринадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 93: 

 

На 27.01.2013 год. ще се проведе национален референдум по въпросите за ядрената 

енергетика в Република България. Във връзка с провеждане на обсъждания или въпроси 

касаещи референдума, общините са длъжни да предоставят безвъзмездно подходящи 

помещения на инициативните комитети и на застъпниците на алтернативната позиция.    

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.16, 

ал.2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, 

Общинският  съвет – Завет   

 

РЕШИ: 

 

1. Да се предостави безвъзмездно на инициативния комитет и на застъпници на 

алтернативната позиция подходящи помещения за провеждане на обсъждания и други прояви 

по въпроса или въпросите на референдума.   

            2. Упълномощава Кмета на Община Завет да предприеме всички необходими правни и 

фактически действия, свързани с изпълнение на решението. 

3.  Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

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

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

Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

                                                             

 

           2.6. Изменение и допълнение на  Решение №84 по Протокол № 12/29.10.2012г 

                                                                                                              Докл.:М.Хасан- Председател ОбС    

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

„Въздържали се”– 0 /нула/  прие следното 

РЕШЕНИЕ № 94: 

 

          В изпълнение на своите правомощия по чл.31, ал.1, т.5  от Закона  за администрацията,  

Областният  управител на област с административен център гр.Разград,  след преглед на 

взетите от Общинския съвет решения по Протокол № 12/ 29.10.2012 година  ни  изпраща писмо   

Изх.№ 08-04-22/12.11.2012г., в което  на основание  чл.45, ал.4 от Закона  за местното 

самоуправление и местната администрация  връща   Решение № 84 от 29.10.2012 година за ново 

обсъждане. Мотивите за това становище са, че  приетите по §19, т.2  от  Наредбата за 

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

администрирането  на  местните такси и цени на услуги на Община Завет -  „Такси в общински  

учебни заведения”, съгласно изискванията на чл.26, ал.2 ат Закона за нормативните актове  не е 

публикувано предварително  в законоустановения  срок на интернет страницата на  Община  

Завет. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 и чл.45, ал.9 във връзка с  чл.45, ал.4 

от  ЗМСМА,  Общинският съвет гр.Завет   

                                                                               РЕШИ: 

 

           1.Изменя и допълва Решение № 84 по Протокол № 12  от 29.10.2012 година на 

Общинския съвет гр.Завет,  с което е  приета Наредба  за изменение и допълнение  на Наредба 



№ 9 на Общинския съвет гр. Завет за определянето  и администрирането  на  местните такси и 

цени на услуги на Община Завет,  както следва: 

             1.1. Отменя  §19, т.2   „Такси в общински  учебни заведения” от Наредбата за изменение 

и допълнение  на Наредба № 9 на Общинския съвет гр. Завет за определянето  и 

администрирането  на  местните такси и цени на услуги на Община Завет. 

             1.2. Възлага на Кмета на общината да изготви ново предложение за изменение и 

допълнение  на Наредба № 9 относно  вида и размера на таксите, които следва да се събират в 

учебните заведения  на територията на общината и внесе същото за разглеждане  от  

Общинския съвет,  след изтичане на  срока,  определен  с  чл.26, ал.2 ат Закона за нормативните 

актове,  от  публикуването  на предложението на интернет страницата на Община Завет,  секция  

общински съвет.  

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

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

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

Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 

            ОТНОСНО: 

                   2.7. Определяне на допълнително възнаграждение  за  постигнати резултати  на 

Кмета на Община Завет  

                                                                                                               Докл.:М.Хасан- Председател ОбС    

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

„Въздържали се”– 0 /нула/  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 95: 

 

       След изтичане на деветмесечието на 2012 година и направения анализ на финансовите 

средства  се установи, че е налице икономия фонд „Работна заплата” за дейността 122 

„Изпълнителни и законодателни органи”. На основание чл.4, ал.5 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. 

за  заплатите в бюджетните организации и дейности при наличието на икономии може да се 

даде  еднократно допълнително  възнаграждение  на  кметове и заместник кметове. 

В съответствие с Правилата за определянето на допълните възнаграждение за 

постигнати  резултати в Общинската администрация се извърши  оценяване на  служителите и 

съобразно степените на оценяване служителите са стимулирани  със  съответното 

допълнително възнаграждение. 

Предвид гореизложеното и  на основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА във връзка  чл.4, 

ал.5  от  ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и дейности и чл.27, 

т.2 от Вътрешните  правила за заплатите в Община  Завет,  Общинският съвет гр.Завет 

                       

                                                                          РЕШИ: 

 

1.Определя еднократно допълнително възнаграждение за  постигнати добри резултати в 

изпълнение на целите на администрацията при оптимално използване на ресурсите на Кмета на 

община Завет в размер на  970 / деветстотин и седемдесет/ лева. 

             2. Възлага на кмета на Община Завет  със своя  заповед да разпореди начисляването и 

изплащането на допълнителното  възнаграждение. 

             3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 

            ОТНОСНО: 

                   2.8.Определяне на допълнително възнаграждение  за  постигнати резултати. на      

кметовете на кметства в община Завет и заместник-кметовете  в Общинска 

администрация Завет  

                                                                                                              Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   



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

„Въздържали се”– 0 /нула/  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 96: 

 

След изтичане на деветмесечието на 2012 година и направения анализ на финансовите 

средства  се установи, че е налице икономия фонд „Работна заплата” за дейността 122 

„Изпълнителни и законодателни органи”. На основание чл.4, ал.5 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. 

за  заплатите в бюджетните организации и дейности при наличието на икономии може да се 

даде  еднократно допълнително  възнаграждение  на  кметове и заместник-кметове. 

В съответствие с Правилата за определянето на допълните възнаграждение за 

постигнати  резултати в Общинската администрация се извърши  оценяване на  служителите и 

съобразно степените на оценяване служителите са стимулирани  със  съответното 

допълнително възнаграждение. 

Предвид гореизложеното и  на основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА  във връзка  чл.4, 

ал.5  от  ПМС № 67   от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и дейности и чл.27, 

т.1 от Вътрешните  правила за заплатите в Община  Завет, Общинският съвет гр.Завет с 14 

/четиринадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/   

                       

                                                                             РЕШИ: 

1.Определя еднократно допълнително възнаграждение за  постигнати добри резултати в 

изпълнение на целите на администрацията при оптимално използване на ресурсите на 

кметовете на кметства  в община Завет и заместник-кметовете в Общинска администрация 

Завет в  размер, както следва: 

� На заместник-кмет – 724.00 лева; 

� На кмет на кметство Брестовене и Острово – 591.00 лева; 

� На кмет на кметство Прелез, Веселец, Сушево, Ив.Шишманово – 507.00 лева; 

2. Възлага на кмета на Община Завет  със своя  заповед да разпореди начисляването и 

изплащането на допълнителното  възнаграждение. 

             3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 

 

            ОТНОСНО: 

2.9. Изменение на бюджет 2012 година. 

                                                                                                               Докл.: А.Велиев–Кмет на Община    
           Общинският съвет гр.Завет с 14 /четиринадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/  от проведеното поименно гласуване,  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 97: 

 

Налагат се промени в общинския бюджет през бюджетната 2012 година, които  се 

извършват при спазване на изискванията по чл. 11, ал. 9. от Закона за общинските  бюджети.  

          Предвид гореизложеното  и на  основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.18 

от Закона за общинските бюджети и чл.44, ал.1 и ал.2 от Наредба № 10 за условията и реда за 

съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет,  Общинският  съвет гр. Завет   

 

РЕШИ: 

 

1. Изменя бюджета на Община Завет за 2012год., както следва: 

 

1.1. Променя плана на разходната част по функции, дейности и параграфи, съгласно 

Приложение  № 1. 



                        Приложение № 1 

     

ПЛАН 
на разходната част 

на бюджета на Община Завет за 2012г. 

вид разход §§ 

уточнен  
годишен 
план към 
30.09.2012 

корекция към 
27.11.2012 

актуализиран 
годишен план 

Общо разходи по бюджета на Община 
Завет в т.ч.   100541 5880 106421 

А. Общо разходи по функция VІ 
"ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,БКС И 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"   37079 2000 39079 

6 12 619 ДЕЙНОСТ  
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ЖИЛИЩНОТО 

СТРОИТЕЛСТВО,БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 
И РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

  9960 600 10560 
заплати на персонала по трудови 

правоотношения 01-01 9960 600 10560 

6 22 629 ДЕЙНОСТ  
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА   27119 1400 28519 
заплати на персонала по трудови 

правоотношения 0101 27119 1400 28519 

Б. Общо разходи по функция VІІ 
"ПОЧИВНО 

ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛИГИОЗНИ 
ДЕЙНОСТИ"   7625 600 8225 

7 32 759 ДЕЙНОСТ  
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА   7625 600 8225 

заплати на персонала по трудови 
правоотношения 01-01 7625 600 8225 

В. Общо разходи по функция VІІІ 
"ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И 

УСЛУГИ"   10155 600 10755 

8 62 898 ДЕЙНОСТ  
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКА   10155 600 10755 

заплати на персонала по трудови 
правоотношения 01-01 10155 600 10755 

Г. Общо разходи по функция ІХ 
"РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В 

ДРУГИ ФУНКЦИИ"   45682 2680 48362 
9 02 910 ДЕЙНОСТ  

РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ"   19901 5880 25781 
разходи за лихви по заеми от други банки в 

страната 22-21 19901 5880 25781 

9 02 910 ДЕЙНОСТ  
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ"   25781 -3200 22581 

разходи за лихви по заеми от други банки в 
страната 22-21 25781 -3200 22581 



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

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

 

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

Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 

            ОТНОСНО: 

             2.10. Еднократно изплащане на средства за покриване на разходи на общинските 

съветници. 

                                                                                                          Докл.:М.Хасан- Председател ОбС    

           Общинският съвет гр.Завет с 12 /дванадесет/ гласа „За”, „Против”–2/двама/, 

„Въздържали се”–0 /нула/     прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 98: 

 

       Съгласно чл.34, ал.4 от Закона за месното самоуправление и местната администрация 

„Пътните и други разноски, направени от общинския съветник във връзка с работата му в 

съвета, се поемат от общинския бюджет.” 

             През изминалата 2012 година общинските съветници  не са  получавали средства  за 

пътни и други разноски, във връзка с работата си. 

Предвид гореизложеното и  на основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА  Общинският съвет 

гр.Завет с                        

                                                                               РЕШИ: 

 

   1. Да се изплати еднократно на всеки  общински  съветник  сума в размер на 150.00 

лева за  покриване на направените от него  разходи във връзка с работата му на съветник през 

2012 . 

 2. Средствата  да се изплатят от  заложените по Бюджет 2012 г.  в  дейност 123 – 

„Общински съвети” - § 10-00  – „Издръжка”. 

             3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

Гл.специалист:________________ 

                /Кр.Цвяткова/ 

 

 


