
OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 
                                  

                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
                          От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                             Протокол №  20 от  15.06.2013  година 

 

ПО  ВТОРА  ТОЧКА 
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 
ОТНОСНО: 

            2.1. Изменение на бюджет 2013 година. 
                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  

 
          Общинският съвет гр.Завет с 9/девет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 
„Въздържали се”– 0 /нула/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  
поименно  гласуване,   прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 142: 
 

Във връзка с постъпила докладна записка от Мехмед Мюрсял Мехмед-

Управител на ОП „ВОДЕН-2009” Завет с вх.№53-10-17/05.06.2013 се налагат  промени 

в бюджета на Община Завет за 2013 година, които  се извършват при спазване на 

изискванията по чл. 11, ал. 9. от Закона за общинските  бюджети.  

 

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

с чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.44, ал.1 и ал.2 от Наредба № 10 за 

условията и реда за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет,   

Общинският съвет  гр. Завет    

                                                                РЕШИ:                                     
 

1. Изменя бюджета на Община Завет за 2013год., както следва: 

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

съгласно Приложение  № 1, както следва: 

 

                 Приложение № 1 
     

ПЛАН 
на разходната част на бюджета на Община Завет за 2013г. 

Вид разход §§ 

Уточнен  
годишен 
план към 
31.05.2013  

Корекция 
към 

14.06.2013 г. 

Актуализиран 
годишен план 

6 22 623 ДЕЙНОСТ  
ЧИСТОТА   660 534 0 660 534 
Запл.за перс. по ТП и СП 0100 90 000 0 90 000 
Запл.за перс. по ТП 0101 90 000 0 90 000 

Осигурителни вноски работ. 0500 16 000 0 16 000 



Вноски ДОО 0551 9 000 0 9 000 

Вноски ЗОВ 0560 5 000 0 5 000 

Вноски ДЗПО 0580 2 000 0 2 000 

Всичко издръжка 1000 193 534 -2 000 191 534 
Постелен инвентар и облекло 1013 4 000 0 4 000 

Материали 1015 24 000 3 000 27 000 

Вода,горива,ел.енергия 1016 68 148 4 000 72 148 

разходи за външни услуги 1020 97 386 -9 000 88 386 

Придобиване на ДМА 5200 361 000 2 000 363 000 
Др.оборудване, машини и 

съоражения 5203 5000 2 000 7 000 

Транспортни средства 5204 335 000 0 335 000 

Стопански инвентар 5205 21 000 0 21 000 

 

1.2. Променя плана на приходната и разходната част  на бюджета на ОП „ВОДЕН-

2009” Завет по функции, дейности и параграфи съгласно Приложение  № 2. 

 

 
П    Л    А   Н 

на приходната и разходната част  на  бюджета на ОП”Воден-2009” за 2013 г. 
 

Вид разход    §§ Годишен 
план към 

31.05.2013г. 

Корекция 
към 

30.06.2013г
. 

Актуализи-
ран 

годишен 
план 

Дейност”Чистота”- 623 МД     
Запл. за перс. по ТП и СП 0100       90 000 0         90 000 
Запл. на перс. по трудови прав. 0101       90 000 0         90 000 

Зад. осиг.вн. от Работодатели-всичко 0500       16 000 0         16 000 
В т.ч.:ДОО 0551         9 000 0                                      9 000 

           ЗОВ 0560         5 000 0               5 000 

           Вноски за ДЗПО 0580         2 000 0            2 000 

Издръжка всичко 1000     104 148 18 000                  122 148 
В т.ч.:Постелен инвентар и облекло 1013         4 000 0            4 000 

Материали 1015       24 000 3 000          27 000 

Вода,горива ,енергия 1016       68 148 4 000          72 148 

Разходи за външни услуги 1020         8 000 11 000                         19 000 

Командировки в страната 1051               0 0                   0 

Разходи за застраховки 1062               0 0                   0 

Други  разходи за СБКО 1091               0 0                   0 

ВСИЧКО  РАЗХОДИ:     210 148          18 000         228 148          
Придобиване на ДМА  5200        5 000           2 000             7 000 
ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 9999    215 148 20 000                  235 148 

 

 

2.Задължава Кмета на Община Завет да разпредели одобрените средства по 

бюджета на Община Завет за 2013 година по функции, дейности и параграфи съгласно 

ЕБК (Единна бюджетна класификация). 



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

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

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

пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 
 

 
        2.2. Приемане на Наредба № 26  за  осъществяване на стопанската дейност на 
Община Завет чрез търговски дружества с общинско участие и чрез общински 
предприятия. 
                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   
          Общинският съвет гр.Завет с 9/девет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 
„Въздържали се”– 0 /нула/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  
поименно  гласуване,   прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 143: 
 

 Община Завет  има дялово участие в две търговски дружества, съответно  „ВиК-

ООД”  гр.Исперих  и МБАЛ „Св.Иван Рилски” – Разград” АД  гр.Разград. През 2009 

година бе изградено Общинско предприятие „Воден – 2009” с предмет на дейност: 

сметопочистване, сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане и изграждане на 

елементите на териториите за обществено ползване в и извън населените места на 

общината; поддържане сервитутите на общинската пътна мрежа; поддържане и 

изграждане на спортни терени и съоръжения; поддържане на дерета и водоеми; 

изграждане и ремонт на детски площадки и градинско обзавеждане; изграждане и 

ремонт на тротоарни настилки; осигуряване и организиране, художествено оформление 

и украса на тържества и мероприятия; както и всяка друга дейност незабранена от 

закон. 

 В Правилника за работа на Общинското предприятие е записано, че 

предприятието  следва да осъществява дейността си в съответствие с този правилник, 

Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Общински съвет – Завет и нормативни актове, отнасящи се до предмета 

на дейността на предприятието. 

           Към  този  момент Община Завет няма нормативен акт, който да определя  реда 

за  осъществяване  на стопанската дейност на Община Завет чрез търговски дружества 

с общинско участие и чрез общински  предприятия.  

          Кое налага приемането на такъв документ: 

1. На първо място да се определи регламент, по който ще се  осъществява   

стопанската дейност на Община Завет чрез търговски дружества с общинско 

участие и чрез общински  предприятия; 

2. Определяне на конкретните правомощия на Общинския съвет и Кмета на 

Общината по отношение на  търговски дружества с общинско участие и  

общинските   предприятия; 

3. Определяне начина на управление на търговските дружества с общинско 

участие и  общинските   предприятия; 

4. Съществуването на такава наредба  ще позволи на Общинския съвет  да 

приема законосъобразни  и  издържани решения относно  развитието на 
търговските дружества с общинско участие и  общинските   предприятия; 

 
 



В  тази връзка предлагам на Вашето внимание проект на  Наредба № 26 за  

осъществяване  на стопанската дейност на Община Завет чрез търговски дружества с 

общинско участие и чрез общински  предприятия. 

           Настоящият проект  на Наредба № 26, в съответствие с изискванията на чл.26,  

ал.2 от Закона за нормативните актове  е публикуван в Интернет страницата на Община 

Завет, секция Общински съвет – „Проекти на нормативни документи” на  22.03.2013 г. 

Към настоящия  момент предложения по проекта не са постъпили. 

           Предвид гореизложеното и на основание чл.76, ал.3 от АПК, чл.8 от 

Закона за нормативните актове, чл.21, ал.1, т.8 и ал.2,  чл.27, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 51а, ал. 4 и 54а на Закона за 

общинската собственост,  чл.5, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация /ПОДОСНКВОА/,  Общинския  съвет гр.Завет    

 

                                                                РЕШИ:                                     
 

1.Приема  Наредба  № 26 за  осъществяване  на стопанската дейност на Община 

Завет чрез търговски дружества с общинско участие и чрез общински  предприятия, 

както следва: 

          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. 

 

 

            2.3. Предоставяне на еднократни парични помощи. 
                                                                                              Докл.: М.Хасан – Председател ОбС 
 

             Общинският съвет гр.Завет с 9/девет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 
„Въздържали се”– 0 /нула/   прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 144: 
 

              При Кмета на Общината и  в канцеларията на Общинския съвет за второто  

тримесечие на 2013 година. са постъпили  32  молби  за предоставяне на еднократна  

парична  помощ.  Болшинството от случаите  се отнасят  за здравословни проблеми на 

заявителите  или на техни близки.  Всички молби са разгледани на заседание на 

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

младежки дейности и спорт” при Общинския съвет, която прие следното 

СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна парична помощ  на   27 лица, посочени  в  

настоящата докладна. 

 

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

РЕШИ: 
 

1. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на И. А.  

Зекерие от Брестовене  за лечение. 
2. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на В. 

Р.Велиев  от с. Острово  за лечение. 



3. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  80 /осемдесет/  лева на  

Д.Сабри  от  гр. Завет  за лечение. 

4. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  30 /тридесет/  лева на 

К.Цонева от  гр.Завет за задоволяване на основни жизнени потребности. 

5. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/лева на   

С.С.Хасан  от  с. Острово  за лекарства. 

6. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  150 /сто и петдесет/  
лева на С. Кънев  от  гр.Завет сирак, за  кандидатстване във ВУЗ. 

7. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на  

Е.Незир от  с.Иван Шишманово  за лечение. 

8. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  200 /двеста/  лева на  

Ф.С. Рашидова от  с.Брестовене  за лечение. 

9. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на Х. 

М.  Хюсеин от  . Острово  за лечение. 

10. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на  

С.Нанева от  гр.Завет   за лечение. 

11. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  80 /осемдесет/  лева на Р. 

Ю. Ахмед от гр.Завет  за закупуване на лекарства. 

12. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  150 /сто и петдесет/  
лева на А. З. Ибрям от с.Прелез  за лечение. 

13. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на С. Н.  

Насуф от с.Брестовене  за лечение. 

14. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Х. 

Заркова от гр.Завет за закупуване на дрехи на сина и Исмаил, като средствата се 

предоставят на директорката на  СОУ –Завет. 

15. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на С. Ф. 

Вели  от с.Брестовене   за лечение на сина и. 

16. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  200 /двеста/  лева на К. 

Мехмед  от  гр.Завет  за пожар. 

17. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/ лева на 

С.Богомилова  от  гр. Завет  за погребение на съпруга и. 

18. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  80 /осемдесет/  лева  на 
Г. Х. Али от с.Острово  за лечение. 

19. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на 

А.Алиш от гр.Завет  за задоволяване на основни жизнени потребности. 

20. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/лева на Х. 

Мюзекя от с.Веселец  за лечение. 

21. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  75 /седемдесет и пет/  
лева на Ш. Ю. Ибрям от гр.Завет  които да се получат от ОДЗ  за покриване на 

таксите на  сина и. 

22. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на А. 

Гаваз  от с.Острово  за  лечение . 

23. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  150 /сто и петдесет/  
лева на О. Ахмед от с.Сушево за лекарства. 

24. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Т. 

Цонева от с.Сушево  за лекарства на дъщеря и, като средствата се получат от 

кмета на селото.. 

25. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на  

Ш. Н.  Мюзекя от с.Прелез  за лечение. 



26. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на  И. 

А. Исмаил  от с.Острово  за лечение. 

27. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/ лева на З.И.  

Пашов от гр.Завет  за лечение. 

 
Общо раздадени средства: 2545 лева 

 
Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 

122 “Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение 

на Общинския съвет/ . 

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

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

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

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

 

 
                  2.4. Изменение и допълнение на  Решение №151,  прието по Протокол № 

19/06.03.2009 година  от заседание на Общинския съвет гр.Завет.  
                                                                                      Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   

 
          Общинският съвет гр.Завет с 9/девет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 
„Въздържали се”– 0 /нула/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  
поименно  гласуване,   прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 145: 
 

Със своя Заповед № РД 11-36/29.12.2008 година Министърът на образованието и 

науката  предоставя на Община Завет два броя автобуси  за превоз на  ученици, 

обучаващи се в общинските и държавни училища, намиращи се  в границите на  

община Завет. В изпълнение на  заповедта, Кметът на Община  Завет  г-н Ахтер Велиев  

и Министърът на образованието и науката – г-н Даниел Вълчев   сключват Договор № 

Д01 – 40 / 19.01.2009 година  и Договор № Д01 – 37 / 27.01.2009 година ,  с които  се 

прехвърля правото на собственост  на Община Завет върху автобуси: марка Isuzu, 

модел Turquoise с рег. № СА 3990 НА и марка Hyundai, модел County с рег. № СА 2167 

МР. 

Със свое Решение №151, прието по Протокол №19/06.03.2009 година, 

Общинският съвет гр.Завет определя СОУ «Св. Св. Кирил и Методий» гр.Завет, 

преимуществен  ползвател на горепосочените  моторни превозни средства. – автобуси. 

Със договора, сключен между Община Завет и директора на СОУ - Завет за нуждите на 

училището се предоставят  за ползване  автобус марка Isuzu, модел Turquoise с рег. № 

СА 3990 НА и   автобус марка Hyundai, модел County с рег. № СА 2167 МР. 

Общата тенденция за намаляване броя на учениците и постъпилото от  страна на 

директорката на СОУ «Св. Св. Кирил и Методий» гр.Завет,  г-жа Мария Сейкова    

устно искане, регистрирано по  Протокол № 18/26.04.2013 година от заседание на ОбС 

– Завет,  за отписване  от договора  на автобус марка Hyundai, модел County с рег. № 

СА 2167 МР, се налага  преразглеждане на Решение № 151/06.03.2009 година на 

Общинския съвет Завет.  

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

ЗМСМА, Общинският съвет гр.Завет  

 



                                                                РЕШИ:                                     
 

1. Изменя  и допълва свое Решение №151, прието по Протокол №19/06.03.2009 

година, което придоби следния вид: 

     1.1.Определя СОУ «Св. св. Кирил и Методий» гр.Завет, преимуществен ползвател на  

автобус, марка Isuzu, модел Turquoise с рег. № СА 3990 НА  за превоз на ученици, 

обучаващи се в общинското училище, намиращо се в границите на общината.  

     1.2.  Възлага на Кмета на  Община Завет да приведе  Договор с Рег. № 85/23.06.3009 

година, сключен между Община Завет и СОУ «Св. Св. Кирил и Методий» гр.Завет  за 

предоставяне на автобусите на училището,  в съответствие с настоящето решение. 

     1.3.  Упълномощава Кмета на Община Завет да предоставя еднократно/срочно,  със 

своя заповед,  за ползване при необходимост,  автобус марка Hyundai, модел County с 

рег. № СА 2167 МР за нуждите  на училищата  и детските градини на територията на 

община Завет  за  превоз на  ученици и деца, обучаващи се в училищата и детските 

градини, намиращи се  в границите на  община Завет. 

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

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

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

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

 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

Гл.специалист:________________ 

                /Кр.Цвяткова/ 

 


