
OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 
                                  

                                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                                                          Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 
                          От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 
                                             Протокол №  16  от  15.02.2013  година 
 

ПО  ПЪРВА ТОЧКА 
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

            1.1. Съответствие на дейностите по  рехабилитация, реконструкция  и 

модернизация на  храм ����Света Параскева���� гр.Завет и храм ����Света София���� с.Сушево, 

община Завет,  област Разград с приоритетите на Плана  за развитие на Община Завет 

за периода 2007-2013 год. 

                                                                                                   Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 

Общинският съвет гр.Завет със  17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 
„Въздържали се”–0 /нула/  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 106: 
 

В  Общинска администрация Завет е постъпило писмо  от Църковно настоятелство 
гр.Завет,  представлявано от  ик. Георги П.Георгиев  за  подкрепа при кандидатстване по мярка 
322 „Обновяване и развитие на населените места” от  Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007-2013год., съгласно която  се предоставя финансова помощ в размер на 
100 % за местните поделения на вероизповеданията. 

С  цел  подкрепа, кандидатстването на църковните настоятелства при храмовете �Света 
Параскева�  гр.Завет и �Света София� с.Сушево, община Завет, област Разград с проекти по 
мярка 322 от ПРСР 2007-2013год. за рехабилитация, реконструкция  и модернизация на 
религиозните сгради  и  на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.15, ал.2 от Наредба №24 от 
29.07.2008 год. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ по 
мярка «Обновяване и развитие на населените места» от Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2007-2013 год., Общинският съвет гр. Завет  

 
                                                           РЕШИ: 
 

            1. Общинският съвет гр.Завет подкрепя инициативата на  Църковно настоятелство 
гр.Завет  да кандидатства за финансова помощ по мярка 322 „Обновяване и развитие на 
населените места” от  Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година 
и подтвърждава, че  дейносттите „Рехабилитация, реконструкция  и модернизация на храм  
����Света Параскева���� гр.Завет и храм ����Света София���� с.Сушево, Община Завет област 
Разград, които са местни поделения на Русенската митрополия, съответстват  на Приоритет 1 
– Подобряване на техническата, социалната и екологична инфраструктура на общината, 
Специфична цел 1.4. Изграждане и реконструкция на социална инфраструктура, 
Мярка1.4.2.Подобряване на образователна, здравна и културна инфраструктура, т.1 към 
Приложение №2 от Програма за реализация на общинския план за развитие 2007 – 2013г.  за 
2013 год. 
          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. 

 
                  1.2. Наредба за изменение  на Наредба № 7 за базисните /начални/ цени за 

отдаване под наем на обекти – общинска собственост. 

                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община    



          Общинският съвет гр.Завет със  17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 
„Въздържали се”–0 /нула/  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 107: 
 

        В Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на община Завет и Наредба №7 за базисните (начални) цени за отдаване под 
наем на обекти – общинска собственост е заложено ежегодно актуализиране на 
наемните цени на обектите, предоставени под наем, със статистически отчетения 
индекс на инфлация за предходната година. 
      По данни на Националния статистически институт индексът на инфлация за 
2012 година е 4,2 %. 
      Настоящият проект за изменение на Наредба № 7, в съответствие с изискванията 
на чл.26,  ал.2 от Закона за нормативните актове е публикуван в Интернет страницата 
на Община Завет на  15.01.2013 г.  

Предвид  гореизложеното  и на основание  чл.79 от АПК, чл.8 от Закона за 
нормативните актове  и  чл.21, ал.2  и  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,   във връзка с чл.20, 
ал.7 и чл.30 от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на община Завет, във връзка с чл.9 от Наредба №7 за базисните (начални) 
цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, Общинският  съвет гр. 
Завет   

 
                                                                     РЕШИ: 
 
 
       1. Приема Наредба за изменение на Наредба №7 за базисните (начални) цени за 
отдаване под наем на обекти – общинска собственост, както следва: 
 
 

 
НАРЕДБА 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №7 ЗА БАЗИСНИТЕ (НАЧАЛНИ) ЦЕНИ ЗА 
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 
§1 В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Таблицата към ал. 1 се изменя така: 
 

№ ВИД НА ОБЕКТА 
месечна наемна цена в лв./м2 без 

ДДС 
І зона ІІ зона 

1 2 3 4 
1 Магазин 3,72 2,76 
2 Аптеки 3,72 2,65 
3 Заведения за обществено хранене и 

сладкарници без алкохол 
2,76 2,22 

4 Заведения за обществено хранене и 
сладкарници с алкохол 

3,72 2,76 

5 Ателиета за услуги 3,72 2,76 
    



6 Лекарски и стоматологични кабинети   
а) за лекари и стоматолози, сключили договор 
със РЗОК 

0,52 0,52 

б) за лекари и стоматолози на свободна 
практика 

5,55 5,55 

7 Кантори 5,55 4,62 
8 Банки 7,40 5,55 
9 Тотопунктове 7,40 5,55 
10 Производствени помещения 2,76 1, 58 
11 Изкупвателни пунктове   

а) мляко 2,76 1,85 
б) билки, зеленчуци                                                                        2,76 1,85 

12 Самостоятелни складове   
а) покрити 3,72 2,69 
б) открити с площ   
- до 100 м2 0,64 0,46 
- от 101 м2 до 1 000 м2 0,41 0,30 
- над 1 000 м2 0,23 0,17 

13 Офиси, административни помещения 3, 72 2,76 
14 Частни училища 3, 72 2,76 
15 Клубове на партии, обществени организации, 

движения и сдружения с идеална цел 
0,79 0,66 

16 Площи за спортна дейност   
 а) покрити 0,29 0,23 
 б) открити 0,20 0,15 

17 Спортни обекти   
 а) спортни зали 0,39 0,29 
 б) басейни 0,52 0,46 

18 Гаражи и гаражни клетки 3,72 2,76 
19 Складови помещения за обекти 2,76 1,85 
20 Сервизни помещения за обекти 2,76 1,85 
21 Охраняеми и платени паркинги 1,85 1,44 
22 Помещения за клубове на неправителствени 

организации 
0,47 0,42 

23 Терени за поставяне на временни съоръжения 4,48 3,37 
 

 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 
 

§ 2.  Настоящата наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за 
базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост 
влиза в сила  в седем дневен срок  от приемането й от Общинския съвет гр.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. 
 



                   1.3. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление по видове и категории обекти през 2012 година. 
                                                                                                   Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 

Общинският съвет гр.Завет  със  17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 
/нула/, „Въздържали се”– 0 /нула/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от 
ЗМСМА  поименно  гласуване,   прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 108: 
 

        В изпълнение на задължението по чл.66а от Закона за общинската собственост, 
Кметът на общината съставя и предоставя на  Общинския съвет отчет за състоянието на 
общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории 
обекти. 
        Предвид  гореизложеното  и  на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА във връзка с 
чл. 66а от ЗОС, във връзка с чл. 4 от  Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, Общинският  съвет гр.Завет   

 
                                                                     РЕШИ: 

 
1. Приема Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г., както следва: 
 

Отчет 
за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление 

за периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. 
 

Съставените към настоящия момент актове за общинска собственост са 950 
броя. От тях 765 броя са актове, съставени за недвижими имоти - частна общинска 
собственост. Актовете, съставени за недвижими имоти - публична общинска 
собственост, са 185 броя, в това число 13 броя училищни сгради и детски градини, 7 
броя са актовете съставени за читалища, актовете за недвижими имоти - публична 
общинска собственост, съставени за язовири и изкуствени водни площи– 27 бр., 
спортни имоти – 6 бр., кметства – 6 бр., гробища – 16 броя, пасища, мери и др. 

Актовете за общинска собственост, съставени за населените места в общината 
към момента са, както следва:  

• гр.Завет – 187 броя;  
• с.Брестовене – 109 броя; 
• с.Острово – 240 броя; 
• с.Веселец – 121 броя; 
• с.Прелез – 110 броя; 
• с.Сушево – 60 броя; 
• с.Иван Шишманово – 39 броя. 
През отчетния период са съставени 84 броя актове за общинска собственост, от 

които 27 броя – публична общинска собственост и 57 броя – частна общинска 
собственост.  

Периодично са нанасяни в досиетата към АОС, в разписните листи за имотите 
и в главния регистър договорите за продажба на общински имоти, за учредено право на 
прокарване, както и заповедите за отписване на общински имоти, които са престанали 
да са общинска собственост. 



Имотите - публична общинска собственост, предназначени за трайно 
задоволяване на обществени потребности от общинско значение (за културни, 
образователни, детски, младежки, спортни и социални мероприятия от общинско 
значение) в голямата си част са предоставени за управление на учреждения, 
организации и юридически лица на бюджетна издръжка, които осъществяват 
изброените дейности. 

Поддържането и ремонтите на имотите и вещите, публична общинска 
собственост, се извършва в рамките на предвидените бюджетни и привлечени средства. 

Нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за 
нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския 
бюджет, са отдадени под наем чрез търг или конкурс по реда на Наредбата №2 за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на 
община Завет. 

За периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. с решение на Общински съвет гр.Завет 
е сключен договор за отдаване под наем на „Стоматологичен кабинет” в Поликлиника 
гр.Завет с д-р Евгения Цонева Вълева. Сключен е един договор за наем на помещение 
за клуб на политическа партия по реда на ЗПП и ЗОС. Подписани са 16 броя анекси към 
договорите за актуализация на наемната цена. Също с решение на Общински съвет 
гр.Завет са сключени Анекси за удължаване срока на договорите с наемателите: ТБ 
„Инвестбанк” АД гр.Разград, офис Завет и „АВС” ООД гр.Разград. 

Постъпленията в общинския бюджет за същия период от наеми на общински 
имоти (без земеделски земи) са 19 369,58 лв., а постъпления от наеми на земеделски 
земи – 63 207,39 лв. Сумата от събраните приходи за календарната 2011 год. от 
пазарите е в размер на 5 688,00 лв. 

За 2012 г. наличният общински поземлен фонд във всички 7 землища на 
територията на Община Завет е 11 445,074 дка. 

Управлението на земите от общинския и остатъчен поземлен фонд се 
осъществява по реда на Наредба №21 на Общински съвет гр.Завет. С решение на 
Общински съвет се определя колко декара общинска земеделска земя, в кои землища и 
местности с предимство се отдават под наем на безимотни и малоимотни граждани с 
постоянно местоживеене в съответното населено място. Към 31.12.2012 г. (през 
стопанската 2011 г./ 2012 г.) на такива правоимащи лица са предоставени под наем 
2 314,41  дка. 

Когато след задоволяване нуждите на правоимащите безимотни и малоимотни 
граждани останат свободни земеделски земи, същите се отдават под наем или аренда 
чрез търг или конкурс по реда на Наредба №2. Към 31.12.2012 г. (за стопанската 2011 
г./ 2012 г.) площта на отдадените под наем земеделски земи чрез търг е 111,991 дка. 
Бившите училищни земи на ОУ с.Прелез и ОУ с.Иван Шишманово с обща площ 
431,568 дка са отдадени под наем чрез търг. Съгласно чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ са 
отдадени 233,008 дка. 

С решение на Общински съвет гр.Завет са сключени 17 договора с физически 
лица и един договор със Сдружение „Фермер Завет – 2007 год.” за ползване на 
общински имоти – публична общинска собственост (пасища и мери). Общата площ, 
предоставена за ползване е 4 387,6 дка.  

За отчетния период Община Завет е реализирала приходи от разпореждане с 
имоти или части от имоти - частна общинска собственост, в размер на 23 379,85 лева. 

С Решения на Общински съвет гр.Завет са сключени договори за продажба на 
следните имоти – частна общинска собственост:  

Дворни места: 



- дворно място с площ 1 379 кв.м., УПИ ХІІІ – 847, кв. 69 по ПУП на с.Острово, 
обл.Разград, ул. „Хемус” №34А, област Разград; 

- дворно място с площ 15/740 кв.м., УПИ ІІІ – 316, кв. 77 по ПУП на с.Острово, 
обл.Разград, ул. „Хемус” №28, област Разград; 

- дворно място с площ 70/750 кв.м., УПИ Х – 1200, кв. 34 по ПУП на гр.Завет, 
обл.Разград, ул. „Христо Ботев” №2, област Разград; 

 
Земеделски земи: 
- имот с № 037006 в землище с.Иван Шишманово, обл.Разград, местност 

„Къшлалък” с НТП нива - ІІІ категория, с площ 1,512 дка; 
- имот с № 037008 в землище с.Иван Шишманово, обл.Разград, местност 

„Къшлалък” с НТП нива - ІІІ категория, с площ 1,412 дка; 
-  имот с № 088029 в землище гр.Завет, обл. Разград, местност „Новите лозя - 

Р”,  с НТП нива - ІІІ категория, с площ 2,796 дка; 
-  имот с № 088036 в землище гр.Завет, обл. Разград, местност „Новите лозя - 

Р”,  с НТП нива - ІІІ категория, с площ 3,701 дка; 
- имот с № 088037 в землище гр.Завет, обл. Разград, местност „Новите лозя - 

Р”,  с НТП нива - ІІІ категория, с площ 3,124 дка; 
- продажба на полусферичен склад с площ 300 м2 в гр.Завет, обл.Разград; 
 
С решение на ОбС – Завет е учредено безвъзмездно и възмездно  право на 

прокарване на: 
Безвъзмездно: 
- външно ел. захранване на приемо – предавателна станция №VN 4668, 

собственост на „БТК”  АД гр.София през общински имоти в полза на „БТК”  АД 
гр.София; 

-  подземна оптична мрежа за електронни съобщения през землищата на 
с.Брестовене, гр.Завет, с.Острово, в полза на „Нетбокс” ЕООД с.Смирненски, обл.Русе; 

Възмездно: 
- нов водопровод РЕ 90 за захранване на поземлен имот №301007 в землище 

гр.Завет през общински имоти в полза на „Лудогорски клас” ООД , гр.Завет; 
- външно ел. захранване на млекопреработвателно предприятие с.Брестовене, 

обл.Разград през общински имоти в землище с.Брестовене в полза на „Маклер Комерс” 
ЕООД, гр.София; 

Всички приходи от разпореждане с общинско имущество са в размер на 
111 644,82 лв. 

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.        
 
          1.4. Отчет за изпълнение на годишния приватизационен план 2012 г. 

                                                                                Докл.:З.Исмаил–зам.-кмет на Община  
 

          Общинският съвет гр.Завет със  17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 
„Въздържали се”–0 /нула/  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 109: 
 

        Дейността по набирането на средствата по Годишния план за приватизация на Община 
завет се регламентира от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. 



       На основание чл.6, ал.2 от същия е разработен, одобрен и конкретизиран с Решение №38 по 
Протокол №05/02.02.2012 година  на Общински съвет гр.Завет, Годишен план за приватизация 
за 2012 година. 
        Предвид гореизложеното  и на  основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общинският  съвет гр.Завет  
 

                                                   РЕШИ: 
 

1. Приема отчет за изпълнение на годишния приватизационен план за 2012 г. по 
Приложение 1, както следва: 

 
                                                                    ОТЧЕТ 

за изпълнение на годишния приватизационен план за 2012 година 
 

Наличност към 01.01.2012г. : 
1. Специализиран фонд за инвестиции – 91% - 37,00 лв. 
 
2. Фонд за покриване на разходите за приватизация – 9% - 3 223.00 лв. 

 
ОБЩО ИЗРАЗХОДВАНИ РАЗХОДИ ЗА 2011 Г. – 0,00 ЛВ. 
Наличност към 31.12.2012 г. 3 260,00  лв. 
 

 
       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. 

 
 
            1.5. Отчет  на Бюджет  2012г. на Община Завет. 

                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   
          Общинският съвет гр.Завет със  17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 
„Въздържали се”–0 /нула/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  
поименно  гласуване прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 110: 
 

         На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30 и чл.42, ал.4 от Закона за 
Общинските бюджети, чл.9, ал.2 от Закона за общинския дълг,  Общинският съвет  
гр.Завет 

 
                                                                     РЕШИ: 

 
1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2012г.,по приходната и  

     разходната част, по функции и дейности, както следва: 
        1.1 По прихода  -    6 291 037 лв. 
        / разпределени по параграфи  съгласно Приложение № 1и  № 1.1/ в т.ч. 

       1.1.1. Приходи с държавен характер              3 595 104 лв    

       / разпределени по параграфи   съгласно Приложение № 2; Приложение № 2.1 /    

       1.1.2.  Приходи с Общински характер  2 695 933 лв               



      / разпределени по параграфи  съгласно Приложение № 3; Приложение № 3.1 /  

  

       1.2 По разхода  -    6 291 037 лв. 
      / разпределени по дейности и параграфи съгласно Приложение № 4 и  № 4.1/ в т.ч. 

       1.2.1 Разходи с държавен характер                        3 595 104 лв               

/разпределени по дейности и параграфи съгласно Приложение № 5 и  № 5.1/  

        1.2.2  Разходи с Общински характер                        2 695 933 лв              

/разпределени по дейности и параграфи  съгласно Приложение № 6 и  № 6.1/   

 
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Завет за 2012г. и 
приложените към него Обяснителна записка за изпълнението на приходите и 
разходите при Община Завет към 31.12.2012 г./ съгласно Приложение № 7/, 
Просрочени вземания и задължения към 31.12.2012 г. / съгласно Приложение № 8 /, 
Обяснителна записка на просрочените вземания и задължения към 31.12.2012 г. 
/съгласно Приложение 9 /, както следва: 

     2.1. По прихода   -     5 597 408 лв. 
    / разпределени по параграфи  съгласно Приложение № 1 и  № 1.1 / в т.ч.  
  

    2.1.1.Приходи с държавен характер               3 392 736 лв 
   / разпределени по параграфи  съгласно Приложение № 2; Приложение № 2.1 /    

    2.1.2. Приходи с Общински характер              2 204 672 лв 

    / разпределени по параграфи  съгласно Приложение № 3; Приложение № 3.1 /  

  

    2.2. По разхода   -    5 597 408  лв. 
    / разпределени по дейности и параграфи  съгласно Приложение № 4  и  № 4.1/в т.ч. 

   2. 2.1 Разходи с държавен характер                        3 392 736 лв. 

  / разпределени по дейности и параграфи  съгласно Приложение № 5 и  № 5.1 /   

   2.2.2. Разходи с Общински характер                        2 204 672 лв. 

  / разпределени по дейности и параграфи съгласно Приложение № 6и  № 6.1/  

  

   3. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетните 
сметки и фондове за 2012г.  съгласно  Приложения № 10  

   4. Приема отчет за състоянието на общинския дълг за 2012г., съгласно Приложение 

№11 

   5. 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. 
 
 
 
           1.6. Утвърждаване на формула за финансиране на „делегираните бюджети”  

в системата на образованието в община Завет за бюджетната 2013 година.   
                                                                                                   Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 



Общинският съвет гр.Завет със  17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 
„Въздържали се”–0 /нула/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  поименно  
гласуване,  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 111: 
 

Във връзка с оптималната организация на работата в общинските училища и 
детски градини на територията на Община Завет през бюджетната 2013 година е 
необходимо утвърждаване на формулата за разпределение на средствата, съгласно 
Закона за държавния бюджет за 2013 година, където в § 71, средствата от държавния 
бюджет за дейностите по възпитанието, и обучението на деца и ученици в общинските 
училища и детските  градини се определят от първостепенните разпоредители с 
бюджетни кредити на база разходни стандарти за едно дете и един ученик, одобрени от 
Министерския съвет.   

Средствата се разпределят въз основа на формула за всяка отделна дейност, 
които първостепенният разпределител утвърждава в срок до 28 февруари 2013 г. след 
обсъждане с директорите на учебните заведения. Основните компоненти на всяка 
формула са единният разходен стандарт и броят на децата и учениците за съответната  
дейност. Допълнителни компоненти на формулата могат да бъдат обективни 
географски, демографски и инфраструкторни показатели, определящи различия в 
разходите за едно дете или ученик, или показатели, отразяващи националната или 
общинската образователна политика. Не могат да бъдат компоненти в формулата 
числеността на персонала и броят на групите и паралелките. 

 
 Главният  експерт „Образование” при Общинска администрация Завет   запозна 
директорите на учебни заведения с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013г. в частта 
"Образование". Проведоха се срещи с директорите,   на  които  се  обсъдиха  варианти  
за разпределение  на средствата. Директорите приеха варианта на формула, която да е 
базирана изцяло на основните компоненти - единният разходен и броят на учениците 
(видно от Приложение №1,2).  
 

Предвид  изложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и § 71 
от ПЗР на Закона за бюджет на Р България за 2013г. във връзка с чл. 44 от Закона за 
народната просвета и  чл.   159 и  чл.   160  от Правилника за прилагане на ЗНП, 
Общинският  съвет гр.Завет  

 
                                                                     РЕШИ: 
 
 

   1.Утвърждава формула за разпределение на средствата по единни разходни  
стандарти  между училищата и детските градини - държавни дейности както следва: 

 
        Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за дейност 
322-Общообразователни училища, при община Завет, за бюджетната 2013г., както 
следва: 

                              
                                              Б=100%ЕРСхБУ, където 
                                              Б-бюджет 
                                              ЕРС-единен разходен стандарт = 1 570 лв.    
                                              БУ- брой ученици   
 



            Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за дейност 
311-Целодневни детски градини и обединени детски заведения, при община Завет, за 
бюджетната 2013г. , както следва: 

                              Б=100%ЕРСхБУ, където 
                              Б-бюджет 
                              ЕРС-единен разходен стандарт = ясла-1067 лв.  ,  

от 3 до 4 годишна възраст над 1500 жители-1520 лв., от 3 до 4 годишна възраст до 1500 
жители-1644лв., подготвителна целодневна група -1760 лв 

                              БУ- брой деца         
 
             Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за 
дейност 326-Професионални училища, професионална гимназия, при община Завет, за 
бюджетната 2013г. , както следва: 
 

                              Б=100%ЕРСхБУ, където 
                              Б-бюджет 
                              ЕРС-единен разходен стандарт = 
 селско стоп.-2052лв., стопанско упр.конт.-1335 лв.    
                              БУ- брой ученици          

 
             Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за 
ученици на самостоятелна форма на обучение , при община Завет, за бюджетната 
2013г. , както следва: 

                              Б=100%ЕРСхБУ, където 
                              Б-бюджет 
                              ЕРС-единен разходен стандарт = 320 лв.    
                              БУ- брой ученици          

 
             Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за:  
Добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците 
на редовна форма на обучение, при община Завет, за бюджетната 2013г. , както следва: 

                              Б=100%ЕРСхБУ, където 
                              Б-бюджет 
                              ЕРС-единен разходен стандарт = 25 лв.    
                              БУ- брой ученици          

                Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за:  
Добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегриране в училища и детски 
градини, при община Завет, за бюджетната 2013г. , както следва: 

                              Б=100%ЕРСхБУ, където 
                                              Б-бюджет 

                              ЕРС-единен разходен стандарт = 308 лв.    
                              БУ- брой ученици          

 
                Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за 
извънкласна дейност, при община Завет, за бюджетната 2013г. , както следва: 

                              Б=100%ЕРСхБУ, където 
                              Б-бюджет 
                              ЕРС-единен разходен стандарт = 14 лв.    
                              БУ- брой ученици          

       



                Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за:  
Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските 
градини, децата от подготвителните класове в училище и ученици от І-ІV клас, при 
община Завет, за бюджетната 2013г. , както следва: 

                          
                              Б=100%ЕРСхБУ, където 
                              Б-бюджет 
                              ЕРС-единен разходен стандарт = 72 лв.    
                              БУ- брой ученици          
 

             2. Утвърждава формула за разпределение на средствата по единни разходни 
стандарти за детските градини - местни дейности . 

2.1. Определя стандарт за издръжка на ЦДГ и ОДЗ в размер на 585 лв. за дете. 
              2.2. Разпределение на средствата по единия разходен стандарт за местни 
дейности за   бюджетната 2013 година   за всички общински детски градини на 
територията на общината да се  извършва   с формула, включващи само основни 
компоненти както следва: 

БМД=100%ЕРСхБД 
БМД- бюджет местни дейности 
ЕРС- единен разходен стандарт =  585лв. 
БД- брой деца 

 
       3. С утвърждаване на формулите, Първостепенният разпоредител с бюджетни 
кредити (ПРБК) одобрява и правилата за коригиране на средствата от държавния и 
местен бюджет , които получава всяко едно училище, детска градина при промяна броя 
на децата и учениците както следва: 
 3.1. Разпределението на средствата по бюджета на Община Завет за 2013 г. за 
дейностите по ЕБК, за които средствата от държавния и местен бюджет се определят на 
база ЕРС, се извършва въз основа на предвидените със Закона за държавния бюджет на 
Република България (ЗДБРБ) за 2013 г. брой деца и размерите на единните разходни 
стандарти за 2013 г. 
 3.2. За разликите между разчетения брой деца и ученици,  предвидени със ЗДБРБ за 
2013 г. и броя на децата по информационната система „АДМИН М" към 1 януари 2013 
г., до извършването на корекции по реда на чл. 39, ал. 1 от ПМС №1 от 09.01.2013 г. за 
изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2013 г., . 
 3.3. Разпределението на средствата между училища, детските градини по формула 
се извършва въз основа на броя на децата и учениците по информационната система на 
МОМН „АДМИН М" към 01.01.2013 г. 
 3.4. Разпределението на средствата по формула се коригира в резултат на 
промените в броя на децата и учениците веднъж годишно, отчитайки промените в броя 
на децата и учениците в началото на учебната 2012/2013 година спрямо броя на децата 
и учениците от информационната система на МОМН „АДМИН М" към 01.01.2013 г.. 
Намалението/увеличението на броя на децата и учениците се отразява с ¼ от годишната 
стойност на стандарта, те. само за месеците октомври, ноември и декември. 
 3.5. При намаление на броя на децата и учениците като цяло в училища и детските 
градини в Община Завет по т. 3.3. освободените средства по компоненти на формулата 
се отнасят към резерва. 
 3.6. При увеличение като цяло на броя на децата и учениците  в общинските 
училища и детските градини по т.3.3. и при условие, че не бъде извършена корекция по 
бюджета на Община Завет за увеличения брой деца и учениците, недостигът на 
средства се разпределя между училищата и детските градини пропорционално на броя 
на учениците и децата към началото на учебната 2012/2013 година. 



 3.7.При промяна в размера на единните разходни стандарти по време на годината, 
увеличението по съответния стандарт се разпределя пропорционално на броя на децата 
и учениците. 
 3.8. При закриване на училище или детска градина, остатъка от средствата по 
формула се отнася към резерва. 
      4.  Делегира право на Директора: 
 4.1. на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити; 
 4.2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите по 
бюджета на училището, детската градина до 3 дни преди края на всяко тримесечие, 
като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетен кредит за това; 
 4.3. да се разпорежда със средствата на училището, детската градина; 
 4.4. да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност 
и броя на децата и учениците в класовете, групите съобразно нормите, определени в 
подзаконовите нормативни актове; 
 4.5. самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки 
прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището,  детската 
градина; 
 4.6. да реализира собствени приходи, включително приходи от собственост. 

 
5. Директорът се задължава да представя в общината: 

 5.1.  Плана на бюджета, разпределен по пълна бюджетна класификация. 
 5.2. Тримесечни отчети на бюджета. 
  5.3. Справки за извършените през тримесечието компенсирани промени по плана 
на приходите и разходите в срок до последното число на последния месец от 
тримесечието и числеността на персонала. 
       5.4. Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на училището, детската 
градина - форма 1 5- Б .  

 
       6. Възлага на кмета на общината да издаде заповед за изпълнение на горните 
решения. 
    7 .  Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и 
Областен управителна 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. 

 
            1.7. Изм. и доп. на Решение № 75, прието по Протокол № 10/31.07.2012 г. на 

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

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

„Въздържали се”–0 /нула/  прие следното 
 
                                                     РЕШЕНИЕ № 112: 
 
     Със свое Решение № 75, прието по Протокол № 10/ 31.07.2012 г., Общинският съвет 
гр.Завет  одобри общата численост и структура на общинската администрация. 
     С цел оптимизиране работата на общинската администрация се налага    
прецизиране  числеността  на  същата.  
      Предвид гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 2  и ал.2 от Закона за 
месното самоуправление и местната администрация Общинският съвет гр. Завет  

 



                                               РЕШИ: 
 

        1. Одобрява обща численост от  58.5  щатни бройки  на Общинската  
администрация Завет, считано от 01.03.2013 година. 
        2.  Определя  намалението от 3 щ.бр.  – от  61.5 на 58.5 щ.бр.  да бъде в частта на: 
        2.1. Намалява с 1 щ. бр. числеността  на отдел „Бюджет, финанси и управление на 
собствеността”  в  Дирекция  „Управление на ресурсите и административно 
обслужване”,  с което числеността  на същия  става  от 9 на 8 щ.бр. 
         2.2. Намалява с 2 щ. бр. числеността на отдел „Устройство на територията, 
опазване на околната среда, собственост и местни приходи” в Дирекция 
„Специализирана администрация”, с което числеността на същия  става от 18 на 16 
щ.бр. 
         3. 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. 
 

                1.8.Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост  при   Община Завет за 2013 година. 

                                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  
          Общинският съвет гр.Завет с 13 /тринадесет/ гласа „За”, „Против”–1 /един/, 
„Въздържали се”– 3 /трима/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  поименно  
гласуване прие следното 

 
РЕШЕНИЕ № 113: 

 
В изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на 

община Завет за периода 2013 – 2015 год. общинският съвет приема годишна програма 
за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по предложение на 
кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на 
общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при 
необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата 
съдържа: 

- прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост; 

- описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 
търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на 
концесия; 

- описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна 
срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и 
вида на имотите, които общината желае да получи в замяна; 

- описание на имотите, които общината има намерение да придобие в 
собственост, и способите за тяхното придобиване; 

- други данни, определени от общинския съвет. 
 
Във връзка с гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и  т. 12 от ЗМСМА 

във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл.4а, ал.2 от Наредба №2 за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Завет, 
Общинкият съвет гр.Завет  

 



                                                                     РЕШИ: 
 

1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост при Община Завет за 2013 год., както следва: 

 
 

 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 
 ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА ЗАВЕТ  ЗА 2013 год. 
 

РАЗДЕЛ І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Програмата се приема в изпълнение на Стратегията за управление на 

общинската собственост на територията на община Завет за периода 2013 - 2015 
година, приета с Решение на Общински съвет гр.Завет. 

2. Основна цел на настоящата програма е практическата реализация на 
приоритетите за изпълнение на стратегията. 

 
3. Предмет на настоящата програма са всички имоти - публична и частна 

общинска собственост, подлежащи на управление и разпореждане през 2013 год. 
 

РАЗДЕЛ ІІ 
ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ 

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И 
РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. 
 

А. ПРИХОДИ: 1 129 796,62 лв., в т.ч.  
• от наеми – 72 596,62 лв. 
• от продажби по реда на ЗОС – 985 000,00 лв. 
• от продажби по реда на ЗПСК – 0,00 лв. 
• от вещни права – 0.00  лв. 

 
1. От незастроени имоти: 
1.1. Наем: 2 броя части от имоти за поставяне на преместваеми обекти - 1 000.00 

лв. 
1.2. Продажби: 
1.2.1. По реда на Закона за общинската собственост: 6 бр.имот – 204 000.00 лв.                                                                                                                                
1.2.2. По реда на Закона за приватизация и след приватизационен контрол: 0 

броя – 0,00 лв. 
1.3. Вещни права: 4 броя – 10 000,00 лв. 
 
2. От застроени имоти 
2.1. Жилищни имоти - 0 бр. имоти – 0 лв. 
2.2. Нежилищни имоти 

2.2.1. Наем: 11 обекта - 18 000,00 лв. 
2.2.2. Продажба: 6 броя - 183 000,00 лв. 

2.3. Вещни права: 1 броя – 0,00 лв. 
 



3. От общински поземлен фонд 
3.1. Наем: 7 863,10 дка – 72 596,62 лв. /ниви, пасища и мери + аренда с.Сушево/ 
3.2. Продажба:1 000 дка - 650 000,00 лв. 
 
4. Имоти, предоставени на концесия: 0 броя – 0.00 лв. 
 
5. Имоти, върху които Община Завет има намерение да внесе като 

непарична вноска в капитала на търговските дружества: 0.00 лв. 
 
6. Продажба на транспортни средства:  3 броя – 1 200.00 лв.  
 
Б. РАЗХОДИ: 2 500 лв. 
1. За изготвяне на оценки – 500.00 лв. 
2. За издаване на скици и удостоверения – 1 000.00 лв. 
3. За обяви – 1 000.00 лв. 
 
РАЗДЕЛ ІІІ 
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРИ ПРЕЗ 2013 

ГОДИНА 
1. Незастроени имоти 
1.1. Наем 

№ Имот 
1. Част от имот за поставяне на павилион за вестници, списания и книги в 

с.Брестовене, кв.13 – „За озеленяване” 
2. Част от имот за поставяне на павилион за вестници, списания и книги в 

с.Острово, кв.69, УПИ І – „Читалище, младежки клуб и озеленяване” 
 
1.2. Продажби 
1.2.1. По реда на Закона за общинската собственост: 

№ Имот 
1. Имот в гр.Завет, кв.68, УПИ ІІІ – 1004 „За производствени и складови 

дейности” 
2. Имот в гр.Завет, кв.85, УПИ Х – „Жил. строителство” 
3. Имот в гр.Завет, кв.98, УПИ ІІ – „Автогара и таксиметрова станция” 
4. Дворно място в с.Острово, кв.69, УПИ ХV – 847 
5. Имот в гр.Завет, кв.48, УПИ І – 1575 „Жилищно строителство” , 

(УПИ ХІІІ-1575 „За обществено обслужване) 
6. Имот в с.Веселец, кв.6, УПИ ІІ-60 

 
1.2.2. По реда на ЗПСК – 0 бр. 

 
1.3. Вещни права : 

№ Имот 
1. Учредяване на ОПС на гаражи в гр.Завет, кв.98, УПИ І – „Жилищно 

строителство” 
2. Учредяване на ОПС на гаражи в гр.Завет, кв.134, УПИ І – „Жилищно 

строителство” 
3. Учредяване на ОПС на гаражи в гр.Завет, кв.82, УПИ І – „Жилищно 

строителство” 
4. Право на прокарване на линейни обекти от техническата инфраструктура  



 
2. Застроени имоти 
2.1. Жилищни имоти – 0 бр. 
 
2.2. Нежилищни имоти 

                 2.2.1. Наем: общо имоти, отдавани под наем 10 бр., както следва: 
№ Имот 
1. Помещения от Младежки клуб гр.Завет с площ 58,18 м2 
2. Част от сграда в гр.Завет, ул. „Лудогорие” №21 с площ 27,00 м2 
3. Стоматологичен кабинет в Бивша болница в гр.Завет с площ 10,83 м2 
4. Стоматологичен кабинет в Бивша болница в гр.Завет с площ 20,00 м2 
5. Помещение в кметство с.Брестовене с площ 17,65 м2 
6. Хижа в м. „Расовата”, с.Брестовене  
7. Помещения в Читалище с.Острово с площ 40,26 м2 
8. Помещение в Бивша Здравна служба в с.Прелез с площ 11,78 м2 
9. Помещение в кметство с.Сушево с площ 10,89 м2 
10. Част от бивше кметство в с.Иван Шишманово с площ 32,54 м2 

 
2.2.2. Продажба: общо имоти, предлагани за продажба 7 бр., както следва:  

№ Имот 
1. Имот в гр.Завет, кв.50, УПИ ХVІІ -  „Търговски комплекс” 
2.  Гаражи в гр.Завет, кв.50, УПИ ХІХ – „За автосервиз и автомивка” 
3. Втори етаж на бивш „Здравен дом” с.Брестовене, кв.13, пл.№668 
4. Имот в с.Веселец, кв.28, УПИ ХІІ – „Приемателен пункт” 
5. Бивш „Здравен дом” с.Прелез, кв.49, УПИ V – „Кметство и здравна служба” 
6. Хижа в м. „Расовата”, с.Брестовене  
7. Имот № 00700, землище с.Брестовене, местност „Иванов Чифлик” 

 
2.3. Вещни права: 0 бр. 

 
3. Общински поземлен фонд: 
 
3.1. Наем 

№ Имот 
1. Пасища и мери с обща площ 5 916,167 дка. 
2. Земеделски земи с обща площ 1 946,933 дка. 

 
3.2.  Продажба 

№ Имоти, които Община Завет има намерение да продаде: 
* Землище с. Сушево 

1. 
Имот с номер 005025 с площ от 21,307 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

2. 
Имот с номер 005031 с площ от 1,901 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

3. 
Имот с номер 006017 с площ от 5,594 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

4. 
Имот с номер 006019 с площ от 3,540 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Лозов насаждения” /нетерасирани/ 

5. Имот с номер 007010 с площ от 10,896 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 



ползване „Нива” 

6. 
Имот с номер 008031 с площ от 3,994 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

7. 
Имот с номер 013002 с площ от 5,532 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

8. 
Имот с номер 013024 с площ от 4,189 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

9. 
Имот с номер 013033 с площ от 9,002 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

10. 
Имот с номер 014001 с площ от 17,002 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

11. 
Имот с номер 014013 с площ от 2,294 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

12. 
Имот с номер 015012 с площ от 6,382 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

13. 
Имот с номер 020004 с площ от 2,831 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

14. 
Имот с номер 020012 с площ от 2,199 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

15. 
Имот с номер 020013 с площ от 1,558 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

16. 
Имот с номер 020023 с площ от 7,952 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

17. 
Имот с номер 021001 с площ от 1,452 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

18. 
Имот с номер 021003 с площ от 0,219 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

19. 
Имот с номер 021010 с площ от 0,775 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Лозов насаждения” /нетерасирани/ 

20. 
Имот с номер 021013 с площ от 16,625 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

21. 
Имот с номер 022001 с площ от 23,435 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

22. 
Имот с номер 023011 с площ от 24,009 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

23. 
Имот с номер 027018 с площ от 7,227 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

24. 
Имот с номер 031029 с площ от 3,905 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

25. 
Имот с номер 036025 с площ от 9,379 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

26. 
Имот с номер 039023 с площ от 4,584 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

27. 
Имот с номер 042040 с площ от 5,960 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

28. 
Имот с номер 043001 с площ от 52,159 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

29. 
Имот с номер 049005 с площ от 8,496 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 



30. 
Имот с номер 055003 с площ от 10,437 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

31. 
Имот с номер 055047 с площ от 15,938 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

32. 
Имот с номер 056006 с площ от 12,498 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

33. 
Имот с номер 056057 с площ от 6,200 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

34. 
Имот с номер 056086 с площ от 4,845 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

35. 
Имот с номер 056107 с площ от 4,265 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

36. 
Имот с номер 056108 с площ от 4,097 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

37. 
Имот с номер 056109 с площ от 4,134 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

38. 
Имот с номер 069006 с площ от 25,428 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

39. 
Имот с номер 056071 с площ от 7,998 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

40. 
Имот с номер 017013 с площ от 6,969 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

41. 
Имот с номер 055013 с площ от 13,348 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

42. 
Имот с номер 055014 с площ от 13,354 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

43. 
Имот с номер 055015 с площ от 13,304 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

44. 
Имот с номер 056116 с площ от 15,000 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

45. 
Имот с номер 032017 с площ от 22,992 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

46. 
Имот с номер 012008 с площ от 22,904 дка в землище с.Сушево, с начин на трайно 
ползване „Нива” 

 
 
 
4. Имоти, предоставени на концесия: 0 броя. 

 
5. Имоти, върху които Община Завет има намерение да внесе като 

непарична вноска в капитала на търговските дружества: 0.00 лв. 
 
6. Продажба на транспортни средства:  3 броя. 

 
 РАЗДЕЛ ІV 
 Описание на имотите, които Община Завет има намерение да предложи за 
замяна срещу имоти на граждани или юридически лица: 
 През 2013 г. Община Завет няма намерение да предлага имоти – общинска 
собственост за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица. 



 При постъпване до кмета на общината на предложения за замяна на имот – 
общинска собственост със собствен имот или вещни права от граждани или 
юридически лица, същите ще се процедират по реда на чл.40 от Закона за общинската 
собственост. 
 
 
 РАЗДЕЛ V 
 

№ по 
ред 

Описание на имотите: Способ за 
придобиване: 

      
     1. 

Изграждане на комбинирани спортни площадки в 
с.Брестовене, кв.13, с.Острово, кв.15, гр.Завет, кв.44 и 
изграждане на зала за спорт в кв.44 по плана на 
гр.Завет. 

 
Строителство 

 
 РАЗДЕЛ VІ 
 Определя обект: Изграждане на комбинирани спортни площадки в с.Брестовене, 
кв.13, с.Острово, кв.15, гр.Завет, кв.44 и изграждане на зала за спорт в кв.44 по плана на 
гр.Завет като обект от първостепенно значение на Община Завет. 
  

РАЗДЕЛ VІІ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
1. Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Завет през 2013 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за 
общинската собственост, в изпълнение на стратегията за управление на общинската 
собственост за периода 2013 – 2015 г. По своята същност тя е отворен документ и може 
да се актуализира през годината. 

2. Програмата и промените в нея се обявяват на населението и се публикуват на 
интернет страницата на Общината.  

3. Настоящата програма е приета с Решение № 113/Протокол № 16 от  15.02.2013 
година на Общински съвет 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. 
 
 

                   1.9.  Продажба на нежилищен имот – частна общинска собственост. 

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

„Въздържали се”–0 /нула/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  поименно  
гласуване прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 114: 
 

        В центъра за информация и обслужване на граждани е постъпило заявление от 
Драгомир Василев Тодоров, с адрес: с.Брестовене, общ.Завет, обл.Разград, ул.”Дон” 
№14 с вх.№94Д-160-1/14.12.2012 година за закупуване на сграда – частна общинска 
собственост. Имота предмет на интереса е двуетажна масивна сграда – хижа, със 
застроена площ от 187,00 /сто осемдесет и седем/ квадратни метра, построена през 1965 



година върху държавна частна собственост, отдел 134 /сто тридесет и четири/, вид на 
подотдела: широколистна гора с площ от 1,000 /един/ декар, намираща се в землище 
село Брестовене, ЕКАТТЕ 06481, Община Завет, област Разград – собственост на 
Община Завет. 

        Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - 
общинска собственост при Община Завет за 2012 година и може да бъде продаден с цел 
реализиране на приходи и балансиране на общинския бюджет. 
       Съгласно акт №167/25.09.2012 година за поправка на акт – частна общинска 
собственост №614/08.01.2003 година, представлява двуетажна масивна сграда – хижа, 
със застроена площ от 187,00 /сто осемдесет и седем/ квадратни метра, построена през 
1965 година върху държавна частна собственост, отдел 134 /сто тридесет и четири/, вид 
на подотдела: широколистна гора с площ от 1,000 /един/ декар, намираща се в землище 
с.Брестовене, ЕКАТТЕ 06481, обл.Разград – собственост на Община Завет, при граници 
и съседи: север – имот №126003 /дървопроизв. пл./, изток – имот №126003 
/дървопроизв. пл./, юг – имот №126003  /дървопроизв. пл./, запад - имот №126003 
/дървопроизв. пл./. 

        Данъчната оценка предмет на продажбата е 20 810,40 лв. /двадесет хиляди 
осемстотин и десет лева и четиридесет стотинки/, съгласно Удостоверение с 
изх.№6701000093 от 15.01.2013 година, издадено от МДТ при Община Завет.   
       В Закона за общинската собственост и Наредба №2 за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр.Завет е определен реда за 
продажба на имоти – частна общинска собственост. Сделките се извършват след 
решение на Общински съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично 
оповестен конкурс, като началната продажна цена се одобрява от Общинския съвет  и 
не може да бъде по-ниска от данъчната оценка. Началните цени при провеждане на 
търговете или конкурсите не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от 
общинския съвет.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4, 
чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.47, ал.1, 
т.1, чл.49, ал.1, чл.49а, чл.89 и чл.91 от Наредба №2 за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Завет, Общинкият съвет 
гр.Завет  
                                                                     РЕШИ: 
 
               1. Приема експертната оценка от “НЕДЕЛЧЕВ КОНСУЛТ ГРУП” ЕООД 
гр.Разград с оценител изработил оценката по пазарни цени: Йорданка Цонева Петрова, 
с ЕГН 3904120975, съгласно Сертификат за оценителска правоспособност за оценка на 
недвижими имоти Рег.№100100339/14.12.2009 година, издаден от Камара на 
независимите оценители в България, на следния общински имот: 
              1.1. двуетажна масивна сграда – хижа, със застроена площ от 187,00 /сто 
осемдесет и седем/ квадратни метра, построена през 1965 година върху държавна 
частна собственост, отдел 134 /сто тридесет и четири/, вид на подотдела: широколистна 
гора с площ от 1,000 /един/ декар, намираща се в землище с.Брестовене, ЕКАТТЕ 
06481, обл.Разград – собственост на Община Завет, съгласно акт №167/25.09.2012 
година за поправка на акт – частна общинска собственост №614/08.01.2003 година с 
експертна оценка 50 965,00 /петдесет хиляди деветстотин шестдесет и пет/ лева и 
данъчна оценка 20 810,40 лв. /двадесет хиляди осемстотин и десет лева и четиридесет 
стотинки/.  



               2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински 
нежилищен  имот: 
               2.2. Двуетажна масивна сграда – хижа, със застроена площ от 187,00 /сто 
осемдесет и седем/ квадратни метра, построена през 1965 година върху държавна 
частна собственост, отдел 134 /сто тридесет и четири/, вид на подотдела: широколистна 
гора с площ от 1,000 /един/ декар, намираща се в землище с.Брестовене, ЕКАТТЕ 
06481, обл.Разград – собственост на Община Завет, съгласно акт №167/25.09.2012 
година за поправка на акт – частна общинска собственост №614/08.01.2003 година с 
експертна оценка 50 965,00 /петдесет хиляди деветстотин шестдесет и пет/ лева и 
данъчна оценка 20 810,40 лв. /двадесет хиляди осемстотин и десет лева и четиридесет 
стотинки/.  

               3. Да се определи депозит за участие за имота в размер на 10% от 
първоначалната му тръжна цена. 
               4. Да се определи стъпка за наддаване за имота в размер на  1% от 
първоначалната й тръжна цена. 
               5.  Възлага на Кмета на община Завет да подготви и проведе търга, да одобри 
спечелилите участници и да сключи договори за покупко-продажба с класирания 
кандидат. 

               6. Спечелилият търга участник, с който ще бъде сключен договора за покупко-
продажба да влезе във владение след уведомяване по надлежния ред на наемателя 
ползващ в момента имота, както и подписване на протокол за предаване на имот – 
общинска собственост, съгласно приложение №6 към чл.2, т.6 и чл.23 от Наредба №8 
от 17 декември 2009 год. за утвърждаване на образците на актовете за общинска 
собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в 
закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и 
съхраняването им. 

              7.  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. 

 
 

                   1.10 Определяне на имоти – общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане.  

                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  
                                                                                                    

Общинският съвет гр.Завет с 13 /тринадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 
„Въздържали се”– 4 /четирима/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  
поименно  гласуване , прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 115: 
 

        Съгласно чл.9, ал.1 от Закона за общинската собственост застроените имоти – 
публична общинска собственост, задължително се застраховат, включително срещу 
природни бедствия и земетресения, а съгласно чл.9 ал.2 от същия закон Общинския 
съвет определя имотите общинска собственост, извън тези по ал.1, които подлежат на 
задължително застраховане. 



        Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация във връзка и чл.9, ал.2 и ал.4 от 
Закона за общинската собственост Общински съвет гр.Завет, Общинкият съвет гр.Завет  
                                                                     РЕШИ: 

1. Определя имоти – частна общинска собственост, подлежащи на 
задължително застраховане през 2013 г., както следва: 

 
№ Наименование Населено 

място 
Акт за 

собственост 
Инвента

рен 
номер 

Стойност 

в лв 

   
1. 

Дворно място с МС-2 
сграда  

ЗАВЕТ АЧОС 

№ 52/05.10.2010 г. 

№ 00042 22328.00   

2. Физиотерапия ЗАВЕТ Д-ВОР ЗА 
ОТМЯНА ОТ 
03.06.2010 г. 

00043 12649.00  

3.      Едноетажна масивна 
сграда  

„Младежки Клуб” 

ЗАВЕТ АЧОС 

№10/25.04.2008 г. 

00022 63888.00  

4. Едноетажно ПМ сграда  ИВАН 

ШИШМАНОВО 

АЧОС 

№168/02.11.2012 г. 

  00086 841.50  

   
5. 

Здравен дом БРЕСТОВЕНЕ АОС 

№26/01,07,1997 г. 

00076 24871.00  

6. Едноетажна масивна 
сграда  

„Сватбена зала” 

БРЕСТОВЕНЕ АЧОС 

№46/14.05.2009 г. 

00078 62774.40  

7. Дворно място с МС-1  

Къща  - Стефан Спасов, 
ул.”Лудогорие” №21 

ЗАВЕТ АЧОС  

№56/20.12.2010 г 

00039 1416.00  

8. Дворно място с масивна 
сграда  

ОСТРОВО АЧОС  

№69/23.03.2011 г. 

00080 521.59  

9. Дворно място с ПМ-1  

„Здравна служба” 

ВЕСЕЛЕЦ АОС  

№177/16.05.2000 г. 

21285 14233.00  

10. Едноетажна масивна 
сграда - казани 

ВЕСЕЛЕЦ АОС 

№325/09.02.2001 г. 

00056 2123.00 

 

11. Дворно място с МС-1 

Сграда Кметство 

СУШЕВО АОС  

№71/22.04.1998 г. 

21289 11086.00 

 

12. Дворно място с МС-2 

Бивше кметство и 
здравна служба 

ПРЕЛЕЗ АЧОС  

№169/16.11.2012 г. 

00060 34935.10 

 

 
 

2. Общинският  съвет гр.Завет възлага на Кмета на Община Завет да предприеме 
необходимите действия за застраховане на горепосочените имоти. 



3. Имоти отдадени под наем или ползване – публична общинска собственост, 
застрахователните вноски са за сметка на наемателите или ползвателите. 

4. Имоти отдадени под наем или ползване – частна общинска собственост, 
застрахователните вноски са за сметка на наемателите или ползвателите. 

5. 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. 

 
 
            1.11 Предложение относно изработване на общ  устройствен  план на 

община  Завет. 

                                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
                                                                                                   

Общинският съвет гр.Завет със  17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 
„Въздържали се”–0 /нула/  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 116: 
 

На 26.11.2012 г. влезе в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за 
устройство на територията (ДВ, бр. 82 от 2012 г.). Законът поставя нови съществени 
изисквания към устройството на отделните видове територии и значително 
ограничаване на инвестиционни намерения на физически и юридически лица при липса 
на действащ общ устройствен план на общината. §16, §35, т. 2 и §39 от ЗИД на ЗУТ, 
които ограничават промяна на предназначението на отделни поземлени имоти, ако 
същите не съответстват на предвижданията на ОУП за територията на общината или за 
част от нея, влизат в сила от 1 януари 2016 г. Ако дотогава община Завет няма ОУП, 
няма да могат да се реализират никакви проекти извън границите на населените места, 
няма да може да се променя предназначението на територията, земеделска земя или 
горски територии, с което се спират всякакви инвестиционни дейности в общината. 

Нов общ устройствен план ще създаде благоприятни условия за инвестиционно 
проектиране и строителство в Община Завет. Общият устройствен план ще допринесе 
за по-ефективното планиране на общинската територия, прилагащо интегриран подход 
за постигане на едно устойчиво развитие в перспектива. 

Наличието на актуален действащ Общ устройствен план на Община Завет е 
също така предпоставка за кандидатстване и получаване на финансиране по линия на 
оперативните програми на европейските структурни фондове. 

Съгласно § 123, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗУТ в 6-месечен срок от влизането в сила на 
закона, кметовете на общини, в които няма действащ общ устройствен план са длъжни 
да внесат предложение в общинския съвет по чл.124, ал.1 от ЗУТ за изработването на 
общ устройствен план. Съгласно ал. 2 на същата разпоредба финансирането на 
изработването на плановете трябва да се подпомага и със средства от държавния 
бюджет, които да се предвиждат ежегодно в закона за държавния бюджет за 
съответната година. Възможно е в рамките на бюджета на МРРБ за проектиране на 
устройствени планове да бъде финансирано изработването на ОУП, но изискванията са 
за тях да има изготвени задания за проектиране, които да са съгласувани от 
Министерството на културата, да има становища от Изпълнителната агенция по горите, 
ако ще обхващат горски територии, от МОСВ или РИОСВ за определяне на 
приложимите процедури по реда на ЗООС и чл.31 от Закона за биологичното 
разнообразие. Екологичната оценка е част от устройствения план.  



Съгласно чл. 124. ал 1 от ЗУТ Общинският съвет приема решение за изработване 
на проект за общ устройствен план по предложение на Кмета на общината, придружено 
от задание по чл. 125 от същия закон, включващо при необходимост опорен план, който 
е неразделна част от него, както и на допълнителна информация, свързана с 
устройството на съответната територия. Заданието обосновава необходимостта от 
изработването на плана и съдържа изисквания относно териториалния му обхват, 
сроковете и етапите за изработване. То се придружава от необходимата информация за 
съществуващото положение и за действащите за съответната територия концепции и 
схеми за пространствено развитие и устройствени планове. 

Във връзка с гореизложеното и на основание на чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 125, ал. 1, ал. 2 
и ал. 3 от Закона за устройство на територията и § 123, ал. 1 от Закона за изменение 
идопълнение на Закона за устройство на територията, Общинският  съвет Завет 

 
                                                        РЕШИ: 
 

1. Открива процедура по изработване на общ устройствен план (ОУП) на 
Община Завет. 

2. Възлага на кмета на Община Завет да проведе процедура по възлагане 
изработването на планово Задание и Опорен план за изработване на ОУП /Общ 
устройствен план/ на Община Завет, съдържащо изисквания относно 
териториалния обхват, сроковете и етапите на разработване на ОУП на община 
Завет, като първа фаза от неговото разработване. 

3. Възлага на Кмета на община Завет да проучи възможностите за 
осигуряване на външно целево финансиране за изработването на планово задание 
с опорен план, а при липса на такива възможности, средства за неговото 
изработване да бъдат заложени по бюджета на община Завет за 2013 г. 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 
Административен съд Разград.  
 
 
            1.12. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност 

за 2013 година. 
                                                                                                  Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 

Общинският съвет гр.Завет с 15 /петнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 
„Въздържали се”– 2 /двама/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  поименно  
гласуване,  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 117: 
 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на 
основание чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища. 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. Ще се работи за 
създаване на условия за превръщаните им в информационно-образователни центрове и 
утвърждаване ценностите на гражданското общество.  За реализирането на най-



важните дейности от културните им планове, включени в Програмата са предвидени  
финансови средства, заложени в общинския бюджет за 2013 г. Приоритетите над който 
ще се съсредоточим, са заложени след направения анализ и обобщения за дейността на 
читалищата през изминалата 2013 г. Така Програмата ще подпомогне годишното им 
планиране и финансиране за устойчиво развитие на читалищната дейност в община 
Завет. 

Предвид озложеното и на  основание  чл.17, а.1, т.5 ,  чл. 21, ал. 1, т.6 и  т. 12 и   
от ЗМСМА и чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища, Общинският  съвет гр.Завет  

 
                                                                    РЕШИ 
 

1.Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност, както следва : 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ  

ЗА 2013 ГОДИНА 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Завет за 2013 
година се създава в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз 
основа на направените от читалищата в Община  Завет предложения за дейността им 
през 2013 година и е съобразена със стратегическите документи за развитие на община  
Завет. 
Програмата има за цел утвърждаване на читалищата като стабилен фактор за развитие 
на местната култура в Община Завет и България. 
 
РЕСУРСИ. АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ 
В Община Завет са регистрирани 7 читалища в Регистъра на народните читалища в 
Министерството на културата. За 2013 година те са субсидирани с държавна субсидия в 
размер на 144 233 лв., за 23 броя субсидирана численост. 
 
Средствата за читалищата се разпределят при спазване на Закона за народните 
читалища и разработеният от Министерството на културата и съгласуван с 
Министерството на финансите и НСОРБ „Механизъм за разпределение на общинската 
субсидия за читалищата”.  
 Освен чрез делегираните държавни средства, читалищата имат възможност за 
допълнително финансиране  от собствени приходи: рента, наеми, дарения, членски 
внос, такси, билети. 
Във всички читалища в Община Завет функционират читалищни библиотеки.  
Любителското творчество обхваща самодейци в 23 постоянни художествени колективи 
с изяви на международно, национално, областно и регионално ниво 
В разнообразната дейност на читалищата се вписват: концертни, конкурси, тематични 
срещи, творчески портрети, литературни четения, творчески ателиета, празници, 
обичаи и други. 
 
Възможност за допълнително финансиране  е работата по проекти. Реализират се 
читалищните проекти по Програма „Глобални библиотеки” към МК.  
Читалищата в Община Завет имат своите конкретни достижения в : 
 
·        съхраняването на националните традиции и идентичност; 



·        превръщане на библиотеките в център на духовно и информационно средище; 
·        привличане на самодейци с различен социален статус  и възраст; 
·        привличане на допълнителни източници за финансиране; 
·        създаване на международни  културни връзки. 
 
Постигнатото в читалищната дейност е базата за решаването на проблемите свързани с  
 
·        привличане на млади читалищни членове; 
·        нов тип мениджмънт; 
·        обогатяване на библиотечния фонд; 
·        поддръжка и ремонт на материално-техническата база. 
 
ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 
Цел:  
Утвърждаване на читалищата в Община Завет като културно-просветни средища с 
активни културни, информационни, социални и граждански функции. 
 
Приоритети: 
1.     Насърчаване и подкрепа на читалищата в Община Завет за осъществяване на 
основните им дейности и приложението на съвременни форми на работа придаващи 
съвременна визия на читалищната дейност. 
-         Запазване и разпространение на българските традиции и обичаи, песни и танци. 
 
-         Съхраняване и развитие на любителското художествено творчество  и 
завоюваните позиции за работа с различни възрастови групи и привличане на млади 
хора, като важен фактор за насърчаване на социалната промяна. 
 
2.     Разширяване обхвата на дейността на читалищата в обществено  значими сфери. 
-         Превръщането на читалището в общодостъпен център за библиотечно и 
информационно осигуряване  чрез ускорено навлизане на информационните 
технологии. 
 
-         Засилване ролята и участието на читалищата в местното самоуправление и 
формирането на активно гражданство. 
 
-         Укрепване на читалищната дейност в сътрудничество  и партньорство с 
общината, с културните и образователните институции, с представители на бизнеса и 
НПО, за реализиране на съвместни програми и проекти. 
 
-         Установяване на трайни и ползотворни международни контакти. 
 
3.     Развитие и поддържане на читалищната материално-техническа база . 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДЕЙНОСТИ. КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ЧИТАЛИЩАТА 
 
 
№ по 

ред 
Дейности Срок  Отговорник 

Необходими 

финансови средства 

І. Библиотечна  дейност    

1. 
Уреждане и поддържане на 
обществени библиотеки. 

Постоянен читалищата Собствени средства 

2. 
Обогатяване на библиотечния 
фонд 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

3. 

Мероприятия за повишаване на 
читателския интерес – 
представяне на нови книги, 
срещи-разговори, литературни 
четения, изложбени кътове с 
книги и др. 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

4. 

Предоставяне на компютърни и 
интернет услуги за 
населението. 

Постоянен Читалищата в 
с.Острово, 
с.Веселец, 
с.Брестовене, 
гр.Завет 

Собствени средства 

ІІ. 
Художествена 
самодейност 

   

1. 

Развиване и подпомагане 
дейността на съществуващите 
самодейни групи, клубове и 
кръжоци. 

І-V 
Х-ХІІ 

Читалищата Собствени средства 

2. 
Разкриване на нови форми на 
любителско творчество. 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

3. 

Участия във фестивали, 
конкурси, събори на общинско, 
регионално и национално ниво. 
 

По график Читалища  
 
 
 

Собствени 
средства  

4. 
Съхраняване и популяризиране 
на местните обичаи и традиции 
от българския фолклор. 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

ІІІ. 
Повишаване на 
квалификацията и 
надграждане на знания 

   

1. 
Участия в обучения и срещи, 
организирани от външни 
организации. 

Постоянен Външни 
организации 

Собствени средства 

2. 

Участия в обучения по 
направления по програма 
„Глобални библиотеки-
България”. 

Постоянен  Читалища – 
с.Острово, 
с.Веселец, 
с.Брестовене, 
гр.Завет 

Министерство на 
културата 

3. 
Повишаване квалификацията на 
служителите  в читалищата.  

Постоянен  Читалища  Собствени средства 
 



ІV. 
Културни и образователни 
мероприятия  

   

1. 

Организиране и провеждане на 
мероприятия, свързани с 
общински, регионални и 
национални празници. 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

2. 
Чествания на бележити дати и 
годишнини по читалища: 

  Собствени средства 

3. Трети март  
/тържествен концерт / 

март Читалища, 
Община 300 лв 

4. Юбилей 60 години Танцов 
ансамбъл Завет 

април Читалище - 
Кметство 700 лв 

5. Юбилей 100 години 
НЧ"Хр.Ботев"1913 г. 

май Читалища, 
Община 1 000 лв 

6. Международен ден на ромите  
/ концерт /  

април "Рома "Завет, 
Читалищe 

гр.Завет, Община 300 лв 
7. Великденски концерт  април Читалища, 

Община 300 лв 
8. Селищен празник - с. Сушево май Читалище - 

Кметство 500 лв 
9. Ден на славянската 

писменост и култура  
/ концерт / 

май Читалища, 
Община 

300 лв 
10. Селищен празник - 

с.Брестовене 
юни Читалище - 

Кметство 1 000 лв 
11. Първи - юни  

/ концерт в гр.Завет, 
с.Острово,с. Брестовене / 

юни Читалища, 
Община 

700 лв 
12. Селищен празник - с.Прелез август Читалище - 

Кметство 500 лв 
13. Международен фестивал -

"Фолк-фест" 
август Читалища, 

Община 20 000 лв 
14. Концерт за празника Рамазан 

байрям 
август Читалища, 

Община 300 лв 
15. Селищен празник - с. Острово септември Читалище - 

Кметство 1 000 лв 
16. Селищен празник - с. Веселец септември Читалище - 

Кметство 500 лв 
17. Ден на българската община октомври Община 1 500 лв 
18. Ден на народните будители  

/ концерт / 
ноември Читалища - 

гр.Завет, 
Училища,Община 300 лв 

19. Концерт по случай Курбан 
байрам  

ноември Читалища - 
гр.Завет - Община 200 лв 

20. Коледни и новогодишни 
празници  
/ концерт / 

ноември Читалища - 
гр.Завет, Община 

1 000 лв 
VІ. Разработване и    



реализиране на проекти 
1. Работа по проект „Глобални 

библиотеки-България“ 
І-ХІІ с.Острово, 

с.Веселец, 
с.Брестовене, 
гр.Завет 

 
Собствени средства 

2. 
Участие в проекти на 
Министерството на културата 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

3. 
Разработване на проекти и 
кандидатстване по програми 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

VІ. 
Партньорства и 
популяризиране на 
дейността 

   

1. 

Създаване на партньорства с 
други културни организации, 
клубове, училища и детски 
градини, НПО, медиите, 
бизнеса и др. 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

2. 
Популяризиране на 
образователни и културни 
прояви в местните медии. 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

 
2. Възлага на кмета на общината да издаде заповед за изпълнение на горните 

решения. 
3 . Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областен 

управителна 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. 
 
            1.13. Програма  за  мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2013  

година  в  Община  Завет 
                                                                                                   Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 

Общинският съвет гр.Завет със  17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 
„Въздържали се”– 0 /нула/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  поименно  
гласуване, прие следното 

РЕШЕНИЕ № 118: 
Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени 

дарби има за цел да стимулира подрастващото поколение да проявят своите заложби в 
различни дялове на културата, образованието, изкуството и спорта.  

На територията на община Завет закрилата на деца с изявени дарби е залегната в 
настоящата „Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2013  година 
в община Завет”, видно от Приложение №1.  

Предвид  гореизложеното  и на основание чл. 17, ал.1, т.3,  чл. 21, ал. 1, т.6 и  
т.12  от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС №298 от 17.12.2003 
г., /обн. ДВ бр. 111 от 22.12.2003г., изм. и доп. ДВ бр. 107 от 31.12.2011г. /, Общинският 
съвет гр.Завет  
                                                                     РЕШИ: 
 
           1.Приема Общинска програма за мерките за насърчаване на творческите заложби 
на децата с изявени дарби през 2013г. на обща стойност 2340 лв. / Две хиляди  триста и 
четиридесет  лева/,  съгласно  Приложение № 1. 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

  

                  
 

П РО ГРАМ А 
 

НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2013  ГОДИНА  
В ОБЩИНА ЗАВЕТ 

 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ І. СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ,  
ПРЕДОСТАВЕНА ОТ КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ ПО ПРОГРАМА ЗА МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С 
ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2013 Г., СЪГЛАСНО ЧЛ.11 АЛ.1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРЕЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРИБИ 
 

 
МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА 

 

 
ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ 

 
ФИНАНСИРАНЕ 

1. Насърчаване на творческите заложби и 
потребности на деца с изявени дарби по чл. 
8 от Наредбата за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени 
дарби, чрез еднократно финансово 
подпомагане. 

Дете от общинско училище или държавно училище по 
изкуствата и по културата в дневна форма на обучение от 
14 до 18 годишна възраст, класирано индивидуално на 
първо, второ или трето място на национален или 
международен конкурс, олимпиада или състезание, 
включен в програмата за 2013 г. по чл. 11, ал. 1 от 
Наредбата. 
 

Еднократно финансово 
подпомагане на дете, в размер до 

195 лв. 
Финансиранe  от Министъра на 

културата 

1.1. Подпомагане за обучение в курсове по 
изкуства – курсове, майсторски класове, 
летни академии.  

 

Дете, представило препоръка, покана или служебна бележка за 
включване за обучение в курс по изкуства и документ за 
класиране. 

 

1.2. Подпомагане за участие в пленери. Дете, представило служебна бележка от организатора за 
участие в пленер. 
 

 

2. Стимулиране на деца с изявени дарби по 
чл. 10 от Наредбата за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени 
дарби, чрез предоставяне на стипендия. 
 

Ученик в общинско училище в дневна форма на обучение 
от 14 до 18 годишна възраст, който е класиран 
индивидуално на І, ІІ или ІІІ място на национален или 
международен конкурс, олимпиада или състезание, 
включени в програмата за 2013 г. на основание чл. 11, ал. 
1 от Наредбата, представил документ, удостоверяващ 
класирането. 
 

12 месечна стипендия в размер 50 
на сто от минималната работна 
заплата за страната за 2013 г. 

 
Финансиранe  от Министъра на 

културата 

 



 

 
МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА 

 
ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ 

 
ФИНАНСИРАНЕ 

 
3. Насърчаване на творческите заложби 
и потребности на деца с изявени дарби 
по чл. 8 от Наредбата за условията и 
реда за осъществяване на закрила на 
деца с изявени дарби, чрез еднократно 
финансово подпомагане. 

Дете от общинско училище или държавно училище, 
класирано индивидуално на първо, второ или трето място 
на национален или международен  конкурс, олимпиада или 
състезание в областта на науката, изкуството и спорта, 
включени в програмата по чл. 11, ал.1 за 2013г. от 
Наредбата. 

Еднократно финансово подпомагане 
на дете, в размер до 195 лв. 

 
Финансиранe  от Министъра на 

образованието, младежта и 
науката 

 

3.1. Подпомагане за обучение в курсове 
по науката и изкуствата, организирани 
от: училища, извънучилищни 
педагогически учреждения, научни и 
творчески съюзи, фондации, сдружения 
и фирми. 

Дете от общинско училище, класирано на първо, второ или 
трето място на конкурс, олимпиада или състезание, в 
областта на изкуството, науката и спорта, представило 
служебна бележка за включване в курсове по науката и 
изкуствата. 
 

 

3.2. Подпомагане за участие в пленери, 
обучителни и възстановителни лагери, 
организирани от: училища, 
извэнучилищни предагогически 
учреждения, научни и творчески съюзи, 
фондации, сдружения и фирми. 

Дете от общинско училище, класирано на първо, второ или 
трето място на конкурс, олимпиада или състезание в 
областта на изкуството, науката и спорта, представило  
служебна бележка за включване в пленер, обучителни и 
възстановителни лагери и представило документ за 
класиране. 

 

3.3. Подпомагане за участие в 
национални и международни конкурси, 
олимпиади и състезания 
 

Дете от общинско училище, класирано на първо, второ или 
трето място на конкурс, олимпиада или състезание в 
областта на изкуството, науката и спорта, представило 
покана или документ, потвърждаващ участието в 
национален или международен конкурс, включен в раздел 
2 от Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби 
през 2013 г. 

 

4. Стимулиране на деца с изявени дарби 
по чл. 10 от Наредбата за условията и 
реда за осъществяване на закрила на 

Ученик в общинско училище  до 18-годишна възраст в 
дневна  форма на обучение, който е класиран на І , ІІ или ІІІ 
място на национален или международен конкурс, 

12 месечна стипендия в размер на 
50 на сто от минималната работна 

заплата за страната за  2013 г. 



деца с изявени дарби, чрез предоставяне 
на стипендия. 
 

олимпиада или състезание, включен в програмата по чл. 11, 
представил документ, удостоверяващ класирането. 

Финансиранe  от Министъра на 
образованието,  младежта и 

науката 
 

5. Насърчаване на творческите заложби 
и потребности на деца с изявени дарби 
по чл. 8 от Наредбата за условията и 
реда за осъществяване на закрила на 
деца с изявени дарби, чрез еднократно 
финансово подпомагане. 

Дете от общинско училище, класирано индивидуално на 
първо, второ или трето място на национален конкурс в 
областта на науката, включен в програмата по чл.11, ал. 1 за 
2013 година. 

Еднократно подпомагане на дете, в 
размер до 195 лева 

 
Финансиранe  от Министъра на 

земеделието и храните 
 

5.1 Подпомагане на обучение в курсове 
по науката, организирани в училища, 
извънучилищни педагогически 
центрове, творчески съюзи, фондации, 
фирми, сдружения. 

Дете от общинско училище, на възраст от 15 до 18 год., 
представило служебна бележка за включване в курсове по 
наука и документ за класиране. 

 

6. Стимулиране на деца с изявени дарби 
по чл. 10 от Наредбата за условията и 
реда за осъществяване на закрила на 
деца с изявени дарби, чрез предоставяне 
на стипендия. 
 

Ученик в общинско училище  до 18-годишна възраст в 
дневна форма на обучение, който е класиран индивидуално 
на І , ІІ или ІІІ място на национален или международен 
конкурс, олимпиада или състезание, включени в програмата 
по чл. 11, представил документ за удостоверяване на 
класирането. 

12 месечна стипендия в размер 50 
на сто от минималната работна 

заплата за 2013 г. 
 

Финансиранe  от Министъра на 
земеделието и храните 

7. Стимулиране на деца с изявени дарби 
по чл. 10 от Наредбата за условията и 
реда за осъществяване на закрила на 
деца с изявени дарби, чрез предоставяне 
на стипендия. 
 

Ученик класиран на първо, второ или трето място на 
Балканско първенство, Европейско първенство, Световно 
първенство и Олимпийски игри или на първо място на 
финали на държавно първенство, включени в програмата по 
чл. 11, ал.1. 

12 месечна стипендия в размер 50 на 
сто от минималната работна заплата 

за страната за 2013 г. 
 

Финансиранe  от Министъра на 
физическото възпитание и 

спорта . 



8.Насърчаване на заложби в областта на 
физическото възпитание и спорта и 
потребности на деца с изявени дарби по 
чл. 8 от Наредбата за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с 
изявени дарби, чрез еднократно 
финансово подпомагане. 

Ученик от общинско училище, класирано/н/ на Балканско, 
Европейско, Световно първенство и Олимпийски игри или 
на първо, второ, и трето място на финали на държавно 
първенство и състезание, включено/н/ в програмата по чл. 
11, ал. 1 за 2013 г. както и за участие в такива мероприятия 
при представяне на документ от организаторите. 

 

РАЗДЕЛ II. МЕРКИ ЗА  ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ,  
ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА 

 
МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА 

 
ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ 

 
ФИНАНСИРАНЕ 

2.Насърчаване на творческите заложби и 
потребности на деца с изявени дарби, чрез 
еднократно финансово подпомагане. 

Дете от общинско училище на община Завет  
класирано на първо, второ или  трето място,  на 
конкурс, олимпиада или състезание от  
регионален,  национален  и международен  
мащаб в областта на науката, изкуството и 
спорта. 

Еднократно финансово подпомагане на   
5 деца  / на дете по  195 лв./ 

 Финансиране от Общината 

3.Насърчаване на творческите заложби и 
потребности на деца с изявени дарби, чрез 
еднократно финансово подпомагане. 

Ученик, отбор и деца с творчески заложби и 
потребности за участие в конкурси, олимпиади 
или състезания, за класиране на първо, второ и 
трето място на такива прояви от  регионален,  
национален  и международен  мащаб, както и за 
участие в курсове и обучения. 

Еднократно финансово подпомагане на  
5 деца  / на дете по  195 лв./ 

или отбор от деца 
 / 195 лева за целия отбор/ 

           Финансиране от Общината 

 
4.Подпомагане за обучение в областта на 
науката, изкуствата и спорта – курсове, 
майсторски класове, летни академии, пленери, 
организирани от средни и висши училища. 

 

 
Дете от общинско училище, представило 
служебна бележка от организатора за 
включване в курсове в областта на науката, 
изкуствата и спорта от  регионален,  
национален  и международен  мащаб. 

 
 

Еднократно финансово подпомагане на  
2 деца   / на дете по  195 лв./ 

 
. 

Общ размер на предоставените средства от Кмета на общината по Програмата 2 340 лв. 



       2 .  Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областен 
управителна 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. 

 
 
 

        1.14. Приемане бюджета на Община завет за  2013 година. 
                                                                                                   Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 

 

       Общинският съвет гр.Завет с 14 /четиринадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 
„Въздържали се”– 3 /трима/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  
поименно  гласуване, прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 119: 
 

       На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, чл. 11 ал.7  и чл. 12 от 
Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2013 година, 
ПМС № 1 от 09.01.2013г., Наредба №10 на общинския съвет по чл.9а от ЗОБ,  
Общинският съвет гр. Завет   
                                                               РЕШИ 

 
      1. Приема бюджета на община Завет за 2013г. както следва: 

 
1.1. ПО ПРИХОДА  в размер на    6 699 356 лв. 

 /разпределени по параграфи съгласно Приложение  №1 / 
в т.ч. 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  3 411 514. / 
разпределени по параграфи съгласно Приложение  № 2 / 
в т.ч.: 

1.1.1.1. Неданъчни приходи в размер на 144 628 лв. 
1.1.1.2 Обща субсидия от РБ в размер на 3 060 805 лв. 
1.1.1.3. Преходен остатък от 2012г. в размер на  206 081 лв.  
    
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  3 287 842 
 лв.      /съгласно Приложение № 3 / 

            1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 354 150  лв. 
1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер на  1 617 856 лв. 
1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на  600 900 лв. 
1.1.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на местни 

дейности в размер на  200 800 лв., от които 114 700 лева. са за изграждане и основен 
ремонт на общинска пътна мрежа. 

1.1.2.5. Целеви трансфер за зимно поддържане и  снегопочистване в размер на 41 
000 лв. 

1.1.2.6. Временни безлихвенни заеми                    270 736 лв. 
1.1.2.7. Преходен остатък от 2012г. в размер на  210 400 лв. 
1.1.2.8. Трансфери                                                  - 8 000 лв. 
 
1.2. ПО РАЗХОДА в размер на 6 699 356 лв.         /разпределени по функции, 

дейности и параграфи, съгласно Приложение  № 4  / 
в т.ч.:     



1.2.1 За делегирани държавни дейности в размер на  3 411 514лв. /разпределени 

по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение  № 5;5.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.6. / 
 1.2.2 За местни дейности в размер на 3 287 842 лв. в това число и дофинансирани 
държавни дейности в размер на 100 000 лв., /разпределени по функции, дейности и 

параграфи, съгласно Приложение  № 6;6.1;6.2;6.3;6.4;6.5;6.6;6.7  / 

1.2.3 За дофинансиране на делегирани от държавата дейности  100 000лв. 
/разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение  № 7 / 
           1.3. Приема поименен списък за  капиталови разходи предвидени в бюджета на 
Община Завет  от целевата субсидия за капиталови разходи 200 800лв.,  и от местни 
приходи 542 435лв., съгласно /съгласно  Приложение  № 8 / 

1.4. Утвърждава поименен списък на педагогическия персонал в делегираните от 
държавата дейности по образование, който имат право на заплащане на част от 
транспортните разходи. / приложение № 9 / 

1.5. Приема бюджета на общината по агрегирани бюджетни показатели съгласно 
формата по приложение № 2 към ФО-1 от 17.01.2013г. / приложение № 10 / 

1.6 Приема бюджети на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити 
            1.6.1. Бюджет ОП „Воден-2009” и численост на персонала за 2013год. – 
/приложение № 11; приложение № 11.1/ 
           1.6.2. Общ бюджет на функция „Образование”, в.т.ч. 311 дейност „Целодневни 
детски градини и обединени детски заведения” ; 322 дейност „Общообразователни 
училища” ; 326 дейност „Професионални училища и професионални паралелки към 
средно общообразователно училище” ; 337 дейност „Извънучилищни дейности”- 
делегирани от държавата дейности /приложение № 12/ 
           1.6.3. Бюджет на 311 дейност „Целодневни детски градини и обединени детски 
заведения”- делегирани от държавата дейности – /приложение №13/ 

           1.6.4. Бюджет на 322 дейност „Общообразователни училища”- делегирани от 
държавата дейности – /приложение № 14/ 
           1.6.5. Бюджет ПГ по Земеделие гр.Завет – 326 дейност- делегирани от държавата 
дейности – /приложение № 15/ 
           1.6.6. Бюджет на 337 дейност „Извънучилищни дейности”- делегирани от 
държавата дейности  – /приложение № 16/ 
           1.6.7. Общ бюджет на функция 3 „Образование”, в.т.ч. 311 дейност „Целодневни 
детски градини и обединени детски заведения” и 389 дейност „Други дейности по 
образованието” местни дейности– /приложение № 17/ 

           1.6.8. Бюджет на дейност 311  „Целодневни детски градини и обединени детски 
заведения” местни дейности –/приложение № 18/ 
           1.6.9. Бюджет дейност 389 „Други дейности по образованието”-местни дейности 
– /приложение № 19/ 
 

 2. Приема разчети за целеви разходи:  
2.1. Разходи за погребения в размер до 180 лв. за починали жители на Общината 

без близки и роднини, бездомни, безпризорни, без доходи, съгласно чл. 33 от ПМС № 1 
от 09.01.2013г. 

2.2. Разходи за мероприятия по културния календар на община Завет в размер на 
32 400 лв. - /приложение № 20/ 
            3. Приема следните лимити за разходи:  

3.1. Социално-битови разходи на персонала, определени в размер на 3 на сто на 
база начислените трудови разходи ; 



3.2. Лимит за представителни разходи в размер на 12 000 лв.на  кмет на Община 
и Общ.администрация;  на кметство Осрово – 1 200 лв; на кметство Брестовене – 1 200 
лв.; на  кметствата в с.Прелез, с. Веселец, с. Сушево и с. Ив.Шишманово по 600 лв. 

3.3. Лимит за представителни разходи на ОбС в размер на 10 000лв. 
3.4. Лимит за разходи за текуща дейност на ФК “Вихър” – Завет в размер на 6 

000 лв., ФК „Челси” Брестовене – 6 000 лв., ФК „Адаспор” Острово – 6 000 лв., ФК 
„Академик“ с.Веселец – 6 000лв; ФК с.Сушево – 6 000лв.,  и Клуб по борба „Агросем” 
Острово – 3 000 лв. 
             4.  Приема план-сметките на извънбюджетни сметки и фондове, в 
съответствие с Приложение № 8 към § 26 от ПЗР на ЗДБРБ за 2013г. /съгласно 

Приложение № 21/ 

             5. Утвърждава численост и субсидия  за читалища, регистрирани в съда като 
юридически лица с нестопанска цел и са вписани в регистъра на Министерство на 
културата в размер на  144 233 лв.,  /съгласно Приложение № 22/ 

            6. Утвърждава численост и фонд работна заплата /съгласно приложение № 23/ 

            7. Утвърждава разпределението на преходния остатък към 31.12.2012г. 
/съгласно приложение № 24/               

8. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за 
местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от 
извънбюджетни средства и фондове на общината /чл. 24, ал. 1 т.1 от Закона за 

общинските бюджети /; 

9.  Възлага на  кмета на общината: 
9.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на 

второстепенните  разпоредители с бюджетни кредити; 
9.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена 

при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по 
Системата за финансово управление и контрол; 

9.3. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани 
средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и 
спонсорите. 

9.4. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, 
размерите и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани 
просрочени задължения над 5 % спрямо общинските приходи, както и за просрочените 
вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране. 

10.  При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни и 
общински дейности, предоставя следните правомощия на кмета на общината за 
бюджетната 2013 година /чл. 27 от ЗОБ  /: 

10.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове 
разходи в обема на общинските  разходи на една бюджетна дейност, без средствата 
за заплати, осигурителни вноски и ститендии в частта за делегираните от 
държавата дейности; 

10.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от дейност 
в дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта за 
местните дейности ; 

10.3. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни 
източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината. 
            11. Определя  25 028 лв. просрочените задължения от минали години, които ще 
бъдат разплатени от бюджета за 2013г. /съгласно приложение № 25/ 
            12. Определя  69 841 лв., просрочени вземания от минали години, които ще 
бъдат погасени през бюджетната 2013г. 



1 3 . Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и 
Областен управителна 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. 

 
 
 
 
 
МЕХМЕД ХАСАН 
Председател на Общинския съвет гр.Завет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


