
OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

                                  

                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

                          От  заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                             Протокол  №  27 от  14.12.2013  година 

 

ПО  ПЪРВА ТОЧКА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

ОТНОСНО: 

            Приемане на Наредба   за изменение и допълнение на Наредба № 17 за  

определяне размера на местните данъци на територията на община Завет 

(приета с Решение № 41 от 2008 г.; изм. Решение № 131 от 2009 г., Решение № 242 

от 2010 г., Решение № 44 от 2011 г. и Решение № 05 от 2012 г.) 
                                                                                                    Докл.:А.Веливе – Кмет на Община 
 

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

„Въздържали се”– 0 /нула/  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 184: 

 

       Със Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси 

(обн. в ДВ. бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) се правят промени, свързани с 

обвързване на данъчното облекчение при облагане с данък върху превозните средства с 

екологичните стандарти по отношение на емисионните норми на парникови газове. 

През месец юли тази година (ДВ бр. 61 от 09.07.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) беше 

направена промяна в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), с която бе 

възстановено действието на разпоредбите, предвиждащи освобождаване от данък върху 

недвижимите имоти на имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително. 

Предлагаме настъпилите законодателни промени в разпоредбите на Закона за 

местните данъци и такси, публикувани в ДВ бр. 61 и 101/2013 г., да бъдат отразени в 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Завет. 

Предложените промени са стъпка в посока преминаване към имуществено данъчно 

облагане на превозните средства, определено на база емисии на вредни вещества. 

В по-голямата част от държавите - членки на Европейския съюз, годишното 

облагане на превозните средства е обвързано с нивата на определените вредни емисии 

(Белгия, Холандия, Франция). Целта на Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Завет е същата да бъде приведена в съответствие с 

изискванията на Закона за местните данъци и такси.  

За прилагане на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Завет не е необходимо разходването на допълнителни 

финансови средства. 

Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до 

постигане на целите, посочени по-горе, както и стриктно спазване нормативните актове 

от по - висока степен на действащото законодателство в Република България. 

Предлаганите изменения и допълнения на Наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Завет е в съответствие с актовете от по-

висока степен, но с нея не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради 

което не се налага да бъде изготвена справка за съответствието с европейското право. 

 



В  тази връзка предлагам на Вашето внимание проект на  Наредба   за изменение 

и допълнение на Наредба № 17 за  определяне размера на местните данъци на 

територията на община Завет (приета с Решение № 41 от 2008 г.; изм. Решение № 131 

от 2009 г., Решение № 242 от 2010 г., Решение № 44 от 2011 г.и Решение № 05 от 2012 

г.) 

Настоящият проект  на Наредба   за изменение и допълнение на Наредба № 17, 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  14.11.2013 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.1 ал.2 от Закона за местните данъци и такси, чл.17, ал.1, т.1 и 

чл.21, ал.1, т.23  и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  чл.5, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

предлагам  Общинският  съвет гр.Завет   

 

РЕШИ: 

 

1.Приема  Наредба   за изменение и допълнение на Наредба № 17 за  определяне 

размера на местните данъци на територията на община Завет, както следва: 

 

НАРЕДБА 

за изменение и допълнение на Наредба за  определяне размера на местните данъци 

на територията на община Завет  

(приета с Решение № 41 от 2008 г.; изм. Решение № 131 от 2009 г., Решение № 242 от 

2010 г., Решение № 44 от 2011 г. и Решение № 05 от 2012 г.) 

 

 

§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 2 се изменя така: 

 „(2) Невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по 

Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. 

Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Граждански 

процесуален кодекс.” 

2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Когато в нормативен акт е предвидено 

изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по този 

закон, се представя удостоверения само за задълженията за данъци и такси към 

общината по постоянен адрес, съответно седалище на съответното лице.” 
3. Създават се ал. 4 - 6: 

„(4) Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината. 

(5) Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 

2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за местни 

приходи в съответната община или служител определен със заповед на кмета на 

общината - на териториален директор на Националната агенция за приходите. 

(6) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер до 

100 000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една година от 



датата на издаване на разрешението, е кметът на Общината, а в останалите случаи е 

Общинският съвет.” 

§ 2. В чл. 7, ал. 1 накрая се добавя „и след промяна на предназначението на земята, 

когато това се изисква по реда на специален закон.” 

§ 3. Създава се чл. 7а: 

„Чл. 7а. Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. 

включително.” 

§ 4. В чл. 8 се създава ал. 5: 

„(5) За имот – държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на 

което имотът е предоставен за управление.” 

§ 5. Създава се чл. 9а: 

„Чл. 9а. (1) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти 

собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това 

писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава 

данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти. 

(2) Когато собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, е 

предприятие, в декларацията по ал. 1 се посочва и отчетната стойност и други 

обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка. 

(3) При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определяне на 

данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1. 

(4) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал. 1 се подава в 

срока по чл. 32 от Закона за местни данъци и такси. 

(5) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва 

останалите съсобственици или ползватели. 

(6) Данъкът по ал. 1 и ал. 4 се определя от служител на общинската 

администрация по местонахождението на недвижимия имот и се съобщава на данъчно 

задълженото лице или на негов законен представител.” 
§ 6.  В чл. 14 се създава изречение второ: „Данък, дължим от концесионера за 

имот, разположен на територията на повече от една община, постъпва в приход на 

общината, на чиято територия е по-голямата част от имота.” 

§ 7. В чл. 17, ал. 3 се изменя така: 

„(3) Данъчната оценка на имотите по чл. 11, ал. 2 от Закона за местните данъци и 

такси, върху които са построени сгради на предприятия, се определя съгласно нормите 

по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.” 

§ 8. Създават се чл. 21а и 21б: 

„Чл. 21а. (1) За новопостроените сгради или части от сгради се дължи данък от 

началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало 

използването им. 

(2) При прехвърляне на имота приобретателят дължи данъка от началото на 

месеца, следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или 

ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя. 

Чл. 21б. (1) При частично или пълно унищожаване на сградите, както и при 

преминаване на недвижимите имоти от необлагаем в облагаем и обратно данъчно 

задължените лица уведомяват за това общината по местонахождението на имота по 

реда и в срока по чл.14, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. 

(2) В случаите по ал.1 задължението за плащане на данъка се прекратява, 

съответно възниква, от началото на месеца, следващ месеца, в който е настъпила 

промяната.” 
§ 9. В чл. 29 думите „и чл. 39” се заличават. 

§ 10. Създава се чл. 30а: 



„Чл. 30а. В случай, че наследодателят е придобил по наследство недвижимо 

имущество, в наследствената маса се включват 40 на сто от данъчната оценка на това 

имущество, ако то е придобито до 1 година преди смъртта му; 50 на сто, ако е 

придобито до 2 години преди смъртта му, и 60 на сто, ако е придобито до 3 години 

преди смъртта му.” 

§ 11. В чл. 31 се създава ал. 2: 

„(2) Данъкът се заплаща: 

1. в брой в касата или чрез транзакция с ПОС-устройство на звено „Местни данъци 

и такси” към Община Завет; 

2. по банков път – по банковата сметка на общината.” 

§ 12. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Съществуващият чл. 34 става чл. 34, ал. 1. 

2. Създават се ал. 2 и ал. 3: 

„(2) Имуществото се оценява, както следва: 

1. недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената 

цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай, че 

тя е по-ниска от данъчната им оценка - по последната, съгласно приложение № 

2 от Закона за местните данъци и такси. 

2. другите имущества - по реда на чл. 33, ал.1, т. 2, 3, 4 и 5 от Закона за местните 

данъци и такси. 

(3) Данъчната оценка по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси за 

имотите по ал. 2, т. 1 се определя на основата на данните и характеристиките, 

съдържащи се в декларацията по чл.14, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.” 
§ 13. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, 

снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните 

категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро 6" и „EEV", определеният по чл. 55  от 

Закона за местните данъци и такси, данък за съответната година се заплаща с 

намаление 40%.  

2. Създава се нова ал. 2: 

„(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и 

съответстващи на екологични категории „Евро 3" и „Евро 4", данъкът се заплаща с 50 

на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5" и „Евро 6" - с 60 на сто намаление, 

от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 от Закона за местните данъци и такси, данък.” 

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така: 

„(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите 

влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3" и „Евро 4", 

данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5", „Евро 6" и 

„ЕЕV" - с 50 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък от Закона 

за местните данъци и такси.” 

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4. 

5. Създава се ал. 5: 

„(5) Екологичните категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро 6" и „ЕЕV" се 

удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на 

превозното средство с определената от производителя екологична категория.” 

§ 14. В чл. 46 се създават алинеи 3 - 5: 

„(3) Заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически 

преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне 

на издаден или заверен от общината документ. 



(4) За придобитите превозни средства, в неизправност, данъкът се заплаща по реда 

и в сроковете на ал. 2. 

(5) Извън предвидените случаи, при промяна на обстоятелство, имащо значение за 

определяне на данъка, данъчното задължение се изменя от началото на месеца, следващ 

месеца, през който е настъпила промяната.” 

§ 15. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашния текст на чл. 47 става чл. 47, ал. 1. 

2. Създава ал. 2: 

„(2) Данъкът се заплаща: 

1. в брой в касата или чрез транзакция с ПОС-устройство на звено „Местни данъци 

и такси” към Община Завет; 

2. по банков път – по банковата сметка на общината.” 

§ 16. В чл. 55 се създава ал. 4: 

„(4) Данъкът се заплаща: 

1. в брой в касата или чрез транзакция с ПОС-устройство на звено „Местни данъци 

и такси” към Община Завет; 

2. по банков път – по банковата сметка на общината.” 

§ 17. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) С туристически данък се облагат нощувките.” 

2. Създават се нова ал. 2 и ал. 3 и 4: 

„(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.”   

(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по 

местонахождение на местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.   

(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно 

задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.”   

3. Досегашната ал. 2 става ал. 5, и думата в текста й „ал. 1” се заменя с „ал. 2”. 

§ 18. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) Определя размера на данъка за всяка нощувка съобразно категорията на 

местата за настаняване, както следва: 

1. категория 1 звезда – 0,50 лв. за нощувка; 

2. категория 2 звезди – 0,60 лв. за нощувка; 

3. категория 3 звезди – 0,70 лв. за нощувка; 

4. категория 4 звезди – 0,80 лв. за нощувка; 

5. категория 5 звезди – 0,80 лв. за нощувка.” 

 

2. Алинея 4 и 5 се отменят. 

 

§ 19. Създава се глава трета с чл. 60 – 66: 

 

 

„Глава трета 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 

Чл. 60. Който не подаде декларация по чл. 9а от Наредбата или не я подаде в срок, 

както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне 

на данъка, в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в 



размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена 

санкция в размер от 500 до 3000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание. 

Чл. 61. (1) Наследник, заветник или техен законен представител, който не подаде 

декларация по чл. 25 от Наредбата, в срок, не декларира или невярно декларира 

получено по наследство имущество, се наказват с глоба от 10 до 500 лв. 

(2) За нарушение по чл. 41 от Закона за местните данъци и такси на виновните 

лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв. 

Чл. 62. При укриване на част от цената при получаване на имущества по дарение 

или по възмезден начин на страните се налага глоба в двойния размер на дължимия 

данък върху укритата част. 

Чл. 63. (1) Лице, което не подаде декларация по чл. 53 от настоящата Наредба 

или не я подаде в срок, се наказва с глоба в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-

тежко наказание. 

(2) Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в 

декларацията по чл. 53 настоящата Наредба, водещи до определяне на патентен данък в 

по-малък размер или до освобождаване от патентен данък, се наказва с глоба до 1000 

лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. 

Чл. 64. (1) При неспазване на разпоредби по тази Наредба извън случаите по чл. 

60, 61 и 62, от настоящата Наредба на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 

200 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в 

размер от 100 до 500 лева. 

(2) Не се смята за административно нарушение неплащането в срок на местните 

данъците. 

Чл. 65. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите 

на общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на 

общината или от упълномощени от него длъжностни лица. 

(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните 

нарушения и наказания. 

(3) Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, 

издадени от кмета на общината, постъпват в приход на бюджета на общината. 

(4) За маловажни случаи на административни нарушения по този закон, 

установени при извършването им, могат да бъдат налагани на местонарушението глоби 

в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за 

самоличността на контролния орган – служители в звено местни данъци и такси, и на 

нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на 

глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да 

плати глобата. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно 

глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за 

нарушението се съставя акт за установяване на административното нарушение. 

(5) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от 

датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се 

предава за събиране.” 
 

§ 20. Наредбата влиза в сила от 01 януари 2014 г. 

 

 

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

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



           Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 

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

 

 

 
ОТНОСНО: 

1.2.Приемане на НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетна 

прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет. 

                                                                                        Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 
 

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

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

 

РЕШЕНИЕ № 185: 

 

Действащата към настоящия момент НАРЕДБА за условията и реда за 

съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет е приета с Решение № 

87 от 26.07.2004 година, Протокол № 09 на Общински съвет - Завет, в изпълнение на 

чл. 9а от Закона за общинските бюджети. 

С приемането на Закона за публичните финанси (обн. ДВ бр.15 от 15.02.2013 г., в 

сила от 01.01.2014 г.) се отменя Закона за общинските бюджети. Това налага отмяната 

на прилаганата до момента Наредба за условията и реда за съставянето, изпълнението и 

отчитането на общинския бюджет и приемането на нова наредба в изпълнение на 

разпоредбата на чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, с която да бъде 

съобразена подзаконовата нормативна уредба с нормативен акт от по-висока степен. 

Настъпилите законодателни промени и разпоредбите на чл. 82, ал. 1 от Закона за 

публичните финанси налагат приемането на Наредба за условията и реда за съставяне 

на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Завет. 

Целта на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на община Завет, в съответствие с изискванията на Закона за 

публичните финанси, и спазване на принципите на управление на публичните финанси. 

С приемането на Наредбата се цели да се въведе дългосрочна бюджетна прогноза, 

основана на многогодишно фискално планиране за провеждане на консервативна 

финансова политика. 

Дефинирани са основните принципи, които следва да се спазват при управлението 

на публичните финанси: всеобхватност, отчетност, отговорност, адекватност, 

икономичност, ефективност и ефикасност, прозрачност, устойчивост и 

законосъобразност. 

За прилагане на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза 

за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на община Завет не е необходимо разходването на допълнителни 

финансови средства. 

Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до 

постигане на целите посочени по-горе, както и стриктно спазване на бюджетната 

дисциплина. 

Предлаганата Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на община Завет е в съответствие с актовете от по-висока степен, 



както и с тези на европейското законодателство. В нея са възприети основни положения   

на Директива 2011/85/ЕС на Съвета от 8 ноември 2011 г. относно изискванията за 

бюджетните рамки на държавите – членки, и за създаване на условия за изпълнението 

на относимите регламенти, залегнали в Закона за публичните финанси. 

Настоящият проект  на Наредба  за условията и реда за съставяне на бюджетна 

прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет, , 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  

14.11.2013 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. 82,  ал. 1 от Закона за публичните финанси  и чл.17, ал.1, т.1,  

чл.21, ал.1, т.6  и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  чл.5, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

предлагам  Общинския  съвет гр.Завет   

 

   Р Е Ш И:  

 

1.Приема  Наредба № 10  за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза 

за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на Община Завет, 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. 
 

 

 
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

ОТНОСНО: 

1.3. Определяне на временна комисия за разпределение между     

читалищата на предвидените за 2014 година средства за читалищна дейност. 

                                                                                     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 № 186: 

 

Във връзка с приемането на Бюджет на община Завет за 2014 година следва да се 

определят средствата за издръжката и функционирането на народните читалища на 

територията на общината. Съгласно чл. 23.,ал.1 от  Закона за народните читалища: 

Предвидените  по държавния и общински бюджет средства за читалищна дейност  се 

разпределят  между читалищата от комисия с участие на представител  на съответната 

община,  на всяко читалище от общината и се предоставят на  читалищата  за 

самостоятелно  управление.” 

Предвид  гореизложеното и на основание чл.17, ал.1, т.5, чл.21, ал.1, т.1 и ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната  администрация и чл.23, ал.1 от Закона 

за народните  читалища,  Общинският съвет гр.Завет  

 



РЕШИ: 

 

1. Общинският съвет гр.Завет създава временна комисия в състав: 

 Председател: Емил Калинов Стефанов – заместник кмет на община Завет 

 Членове:         Самет  Мехмед Хасан – н-к отдел „БФУС” 

                         Четин Ахмед Емин      - гл.експерт 

                          Шенол Кязим – общински съветник, председател на ПК 

                          Марио Лазаров – Председател читалище гр.Завет 

                          Зюлфие Исмаил – Председател читалище с.Брестовене 

                          Несин Хавенгели  - Председател читалище с.Острово 

                          Веселина Иванова -  Председател читалище с.Веселец 

                          Ферад Сафет Али - Председател читалище с.Ив.Шишманово 

                          Атике Ешреф - Председател читалище с.Сушево 

                          Зелиха Руфад - Председател читалище с.Прелез 

 

2.Комисията по т.1 има за задача да разгледа отчетите за дейността на 

читалищата на  територията на община Завет  през 2013 година и да изготви 

предложение за разпределение  между читалищата на предвидените за 2014 година 

средства  за читалищна дейност, съгласно „Механизма за разпределение на  

общинската субсидия за читалищата”, утвърден от Министъра на културата и 

съгласуван ос Министерство на финансите. 

3. Възлага на Кмета на община Завет  г-н Ахтер Сюлейманов Велиев със своя 

заповед  да насрочи заседание на комисията. 

  4.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. 

 

 
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

ОТНОСНО: 

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

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

„Въздържали се”– 0 /нула/  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 187: 

 

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

тримесечие на 2013 година. са постъпили  29  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   21 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  50 /петдесет/  лева 

на Н.Бекирова, с.Острово   за лечение на детето. 

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

Георгиев от гр.Завет, за лечение. 

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

на В.Филипов от гр.Завет за лечение на детето. 

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

на В. Костадинова от  Брестовене  за погребение на брат и. 

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

на  З. Ибрям, гр. Завет  за задоволяване на основни жизнени потребности. 

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

на  Ш. Черибаш от с.Брестовене за явяване на ТЕЛК. 

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

на Е.Исуфова от с.Брестовене за лечение на внучето и. 

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

на Т.Мехмед,  Брестовене  за лечение. 

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

на Е.Мехмед от с.Прелез за явяване на ТЕЛК  на сина и. 

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

Неджиб от гр.Завет за лечение на баща и. 

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

на Г.Мехмед , с.Брестовене  за  явяване на ТЕЛК  . 

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

на Н.Мехмедали, гр.Завет за  лекарства. 

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

на К. Христова от Брестовене за задоволяване на основни жизнени 

потребности на семейството и. 

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

на Е.Езерчели  от гр.Завет за задоволяване на основни жизнени 

потребности. 

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

на ГЮсеин   от Брестоневе  за лечение на детето. 

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

на Д.Тасимов от с.Брестовене  за лечение. 

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

на С.Сали  от с.Брестовене за задоволяване на основни жизнени 

потребности. 

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

на Д.Георгиева от с. Сушево  за лечение. 

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

на Ш.Адем,  гр. Завет   за задоволяване на основни жизнени потребности. 

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

на Б. Билял от Брестовене  за лечение. 

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

на  Р.Харизанова от с.Острово за задоволяване на основни жизнени 

потребности 

 

Общо раздадени средства: 1210  лева 



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

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

на Общинския съвет/ . 

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

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

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

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

 
ОТНОСНО: 

           1.5. Даване на съгласие за вземане на решение по т.1 от дневния ред на  

неприсъственото   събрание на „ВиК - ООД” гр.Исперих на  17.12.2013 година  
                                                                               Докл.:М. Хасан – Председател на Общинския съвет 

 

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

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

 

РЕШЕНИЕ № 188: 

 
В Деловодството на Общинския съвет – Завет е постъпила Покана-Дневен ред с Вх. № 

03-334 /04.12.2013 година от Управителя на „В и К- ООД” гр.Исперих – инж. А.Мехмед за 

свикване на Общо събрание на съдружниците на дружеството на 17.12.2013 година.  С 

последвало писмо управителят определи събранието да бъде неприсъствено. 

           Предвид  гореизложеното и   на основание с чл.139,  ал.2 от  Търговския закон и чл. 

19, ал.4  от Дружествения договор на  „ВиК - ООД” гр.Исперих, на основание чл.21, ал.1, 

т.23   във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за   местното  самоуправление и местната 

администрация, Общинският съвет гр.Завет 

 

                                                                  Р Е Ш И:  

 

1. Дава  писмено съгласие  за вземане на решение по  точка едно  от 

дневния ред на  заседанието на дружеството, както следва:        

                                                              

По точка 1. Избор на застрахователна компания за сключване на договор за 

задължителна застраховка  << Гражданска отговорност >>, свързана с притежаването и 

ползването на МПС през 2014г., съгласно обобщена справка от предложените оферти за  

застрахователните  компании, протокол от 03.12.2013г. на комисията, назначена със 

заповед № 85/14.10.2009г. на управителя  на ,,ВиК” ООД – гр. Исперих за разглеждане 

на подадените оферти, Общинският съвет гр.Завет:    

 1.1. Дава съгласие за избора на класирания на първо място кандидат от 

назначената от управителя на << ВиК >> ООД, гр. Исперих комисия - <<  ДЗИ – ОБЩО 

ЗАСТРАХОВАНЕ >>  ЕАД- гр. Разград, за застрахователна компания за сключване на 

задължителна застраховка  << Гражданска отговорност >> за 2014г, свързана с 

притежаването и ползването на МПС, собственост на дружеството, при обща цена на 

застрахователната премия в размер на 3755,58 лв.  без ДДС. 

1.2. Упълномощава управителят на  << ВиК >> ООД,  гр. Исперих да сключи 

договора за застраховката със <<  ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ >> при условията, 

посочени в офертата на застрахователната компания. 

1.3. След подписване на договора за застрахователна услуга, управителят на << ВиК 

>> ООД,  гр. Исперих да представи копие от него в Общински съвет – Завет. 
            2 Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Завет и Областния 

управител  на област Разград в седем дневен срок от приемането му. 



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

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

 
ОТНОСНО: 

1.6. Одобряване на план-сметка за приходи и разходи от такса за битови 

отпадъци и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2014г. 

Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 
          Общинският съвет гр.Завет с 15 /петнадесет/ гласа „За”, „Против”– 2 /двама/, 

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

 

РЕШЕНИЕ № 189: 

 

Съгласно чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) е изготвена 

план-сметка (Приложение №1) за необходимите разходи за всяка услуга определени по 

закона. План сметката обхваща дейностите по събирането, извозването и 

обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за 

поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените 

места. План сметката е изготвена на база представената от Местни данъци и такси 

справка за прогнозните данъчни оценки на декларация по чл.14 за физически и  

юридически лица.  

Предвид гореизлогеното и на основание чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.62, чл. 

66, ал.1 и чл.67, ал.3 от Закона за местните данъци и такси и чл.14, ал. 1 от Наредба №9 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Завет, Общинският  съвет гр. Завет 

 

                                                                  Р Е Ш И:  

 

1.Oдобрява предложената план-сметка, включваща необходимите разходи по 

осигуряване на съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на битови 

отпадъци, експлоатация на депа за битови отпадъци и поддържане чистотата на местата 

за обществено ползване – съгласно Приложение № 1;1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8. 

Приложение № 2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 

2.Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2014 година, за всяко 

населено място в Община Завет, както следва: 

2.1. За жилищни имоти на физически и юридически лица в гр. Завет, с. 

Острово, с.Брестовене, с.Прелез, с.Веселец, с.Сушево и с.Иван Шишманово: 

           6,500 ‰ 

2.1.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 

отпадъци - контейнери, кофи и други;                                - 0,100 ‰ 

 

 

2.1.2. Събиране, включително разделно,  на битовите отпъдаци 

и транспортирането им до депата или други инсталации и  

съоръжения за третирането им 

                                                                                                 - 4,500 ‰ 

2.1.3.Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 

битови отпадъци или други инсталации или съоръжения 



за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на 

битови отпадъци, включително отчисленията 

по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците        - 1,200‰ 
 
  
2.1.4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване                              - 0,700‰ 
 
 

2.2.За нежилищни имоти на физически и юридически лица в гр. Завет, 

с.Острово, с.Брестовене, с.Прелез, с.Веселец, с.Сушево и с.Иван Шишманово: 

7,300 ‰ 

2.2.1.Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 

отпадъци - контейнери, кофи и други;                                        - 0,300 ‰ 

 

2.2.2. Събиране, включително разделно,  на битовите отпъдаци 

и транспортирането им до депата или други инсталации и  

съоръжения за третирането им 

                                                                                                       - 5,000 ‰  

2.2.3.проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 

битови отпадъци или други инсталации или съоръжения 

за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на 

битови отпадъци, включително отчисленията 

по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците                - 1,200‰ 
 
2.2.4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване                                       - 0,800‰ 

2.3. За незастроени имоти /само земя/ на физически и юридически лица в  

гр. Завет, с. Острово, с.Брестовене, с.Прелез, с.Веселец, с.Сушево и с.Иван 

Шишманово:             

                                                                                                       3,000 ‰ 

2.3.1.проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 

битови отпадъци или други инсталации или съоръжения 

за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на 

битови отпадъци, включително отчисленията 

          по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците          - 0,100‰ 
 
2.2.2. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване                                  - 2,900‰ 
 
 
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. 

 
ОТНОСНО: 

1.7. Актуализиране на поименния списък за капиталови разходи на Община Завет 

за 2013 година. 

Докл.:А.Веливе – Кмет на Община 

 
          Общинският съвет гр.Завет с 16 /шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 

„Въздържали се”– 1 /един/   от проведеното поименно гласуване, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 190: 

 
Поименният списък за капиталови разходи на Община Завет за 2013 година е приет с 

решение №119 от Общинския съвет на гр. Завет и е нужна актуализация на разчета за 

финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 2013 година. 

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

чл.94, ал.4  от Закона за публичните финанси, Общинският съвет гр. Завет 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Актуализира поименния списък за капиталови разгходи на Община Завет за 2013 

година: 

 

1.1. Променя разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 2013 

година, съгласно Приложение  № 1 и Приложение  № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
        ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

РАЗЧЕТ 
за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 2013 год. 

        в лева 

№ 
по 

ред 
дейност ОБЕКТ 

Капит.  
разход за 

2013 г. 

В т.ч. по източници на финансиране 

Субсидия  
от РБ 

Собствени 
бюджетни 
средства 

ИБФ и  
ИБС 

Други 
източници 

Привлечени 
средства 

Забележка 
(източник) 

1 2 3 5 7 10 12 14 15 

    ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2 722 375 200 800 542 575 0 1 979 000   

    §5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ 2 153 225 128 150 346 075 0 1 679 000   
    Функция 01 37 200 2 200 35 000 0 0   

1 122-МД РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА КМЕТСТВО С. БРЕСТОВЕНЕ 13 000 0 13 000 0 0   

2 122-МД МОНТАЖ НА ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАЩА СИСТЕМА ЗА  
СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ЗАВЕТ 

22 000 0 22 000 0 0   

СМР 20 000 0 20 000 0 0   

проектиране 2 000 0 2 000 0 0   

3 122-МД ПОДМЯНА НА КОМПРОМЕТИРАНА ДЪРВЕНА ДОГРАМА С  
PVC ДОГРАМА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ЗАВЕТ  

2 200 2 200 0 0 0   

    Функция 03 15 000 0 15 000 0 0   

1 311 - МД ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР ЗА СГРАДАТА НА ЦДГ "РАДОСТ" С. ОСТРОВО 15 000 0 15 000 0 0 §40-00 
    Функция 05 27 470 1 830 25 640 0 0   

1 524-МД РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ГР. ЗАВЕТ 20 000 0 20 000 0 0   

2 525-МД РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБОВЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА 
В ОБШИНА ЗАВЕТ 

5 000 0 5 000 0 0   

3 524-МД ПОДМЯНА НА КОМПРОМЕТИРАНА ДЪРВЕНА ДОГРАМА С  
PVC ДОГРАМА В ДСП ГР. ЗАВЕТ  

2 470 1 830 640 0 0   



    Функция 06 1 946 255 9 420 257 835 0 1 679 000   

1 603 - МД РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА 
МРЕЖА НА С.ВЕСЕЛЕЦ 

77 000 0 77 000 0 0   

СМР 75 000 0 75 000 0 0 §40-00 
други 2 000 0 2 000 0 0   

2 603 - МД РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА 
МРЕЖА НА С.ПРЕЛЕЗ - ІІ ЕТАП 

659 100 0 9 100 0 650 000   

СМР 650 000 0 0 0 650 000 ПУДООС 

строителен надзор 6 900 0 6 900 0 0   

геодезическо заснемане - екзекутив 2 200 0 2 200 0 0   

3 603 - МД РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА 
МРЕЖА НА С.СУШЕВО - ІІ ЕТАП 

658 500 0 8 500 0 650 000   

СМР 650 000 0 0 0 650 000 ПУДООС 

строителен надзор 6 500 0 6 500 0 0   

геодезическо заснемане - екзекутив 2 000 0 2 000 0 0   

4 629 - МД ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕСЪХНАЛ ВОДОЕМ С.БРЕСТОВЕНЕ 382 700 0 3 700 0 379 000   

СМР 379 000 0 0 0 379 000 ПУДООС 

строителен надзор 1 200 0 1 200 0 0   

геодезическо заснемане - екзекутив 2 500 0 2 500 0 0   

5 619 - МД БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГР.ЗАВЕТ 1 300 0 1 300 0 0   

    други 1 300 0 1 300 0 0   
6 619 - МД БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ ЧАСТИ НА С.БРЕСТОВЕНЕ И 

С.ОСТРОВО 
2 000 0 2 000 0 0   

други 2 000 0 2 000 0 0   

7 622 - МД РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО В ГР.ЗАВЕТ 3 000 0 3 000 0 0 ПО 2012г. 

8 606 - МД РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНАТА 100 000 0 100 000 0 0   

СМР 100 000 0 100 000 0 0 §40-00 
9 619 - МД РЕХАБИЛИТЕЦИЯ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ОКОЛОБЛОКОВОТО 

ПРОСТРАНСТВО СЪС ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ДЕТСКИ ИГРИ В 
КВ.98 И КВ.134 НА ГР.ЗАВЕТ 

5 386 5 386 0 0 0   

технически проект 5 386 5 386 0 0 0   

10 619 - МД РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРАДСКИ СТАДИОН В ГР.ЗАВЕТ- ЧАСТ ОТ КВ.93 10 10 0 0 0   

технически проект 10 10 0 0 0   

11 619 - МД БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА ГР.ЗАВЕТ - ІІ 
ЕТАП 

6 6 0 0 0   



12 619 - МД РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКИ ЗА 
ДЕТСКИ ИГРИ И КЪТОВЕ ЗА ОТДИХ В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА 
ЗАВЕТ: С. ВЕСЕЛЕЦ КВ.41, С. ПРЕЛЕЗ КВ.37, С. ИВАН ШИШМАНОВО КВ.12 И 
С. СУШЕВО 

2 938 2 938 0 0 0   

13 619-МД ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ/ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ 1 080 1 080 0 0 0   

14 606-МД ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ: ГР. 
ЗАВЕТ, С. БРЕСТОВЕНЕ И С. ОСТРОВО 

5 435 0 5 435 0 0   

технически проект 5 435 0 5 435 0 0   

15 606-МД ПОВИШАВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА В 
НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА ЗАВЕТ, ОБЛАСТ РАЗГРАД ЧРЕЗ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ 

2 000 0 2 000 0 0   

геодезическо заснемане - екзекутив 2 000 0 2 000 0 0   

16 606-МД РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА ЗА ДОСТЪП ДО ОСНОВНИ 
УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВО 
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

2 000 0 2 000 0 0   

геодезическо заснемане - екзекутив 2 000 0 2 000 0 0   

17 619-МД РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ И ДЕЙНОСТИ ПО ОТСРАНЯВАНЕ НА АВАРИИ В ЧАСТ 
ОТ КВ. 39 ПО ПЛАНА НА С. ОСТРОВО И ЧАСТ ОТ КВ. 44 ПО ЛАНА НА ГР. 
ЗАВЕТ 

43 800 0 43 800 0 0 

§40-00 
    Функция 07 12 600 0 12 600 0 0   

1 714 - МД ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В С.ОСТРОВО 8 600 0 8 600 0 0  
СМР 8 100 0 8 100 0 0 §40-00 
Други 500 0 500 0 0   

2 745-МД ВЪЗТАНОВЯВАНЕ НА ТОАЛЕТНИ КЪМ ЗАЛА ЗА СВАТБЕНИ ТЪРЖЕСТВА В 
С. БРЕСТОВЕНЕ 

4 000 0 4 000 0 0   

    Функция 08 114 700 114 700 0 0 0   

1 832 - МД РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ - 
RAZ2002 (21434) /III - 4902, ПОБИТ КАМЪК - ЗАВЕТ/-ОСТРОВО-/III - 2304/ И RAZ 
3003(21434) /ІІ–23,  КУБРАТ–ЗАВЕТ/БРЕСТОВЕНЕ/ - ІІІ–4902)  

114 700 114 700 0 0 0   

    §5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 

498 550 32 050 166 500 0 300 000   

    Функция 01 58 050 17 550 40 500 0 0   

1 122 - МД ЗАКУПУВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНИ ВИДЕОКАМЕРИ ЗА ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА 
ГР.ЗАВЕТ, ПАРКОВЕ В С.БРЕСТОВЕНЕ И С.ОСТРОВО 

8 000 0 8 000 0 0   

2 122 - МД ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

8 050 4 050 4 000 0 0   



3 122 - МД ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА АРХИВА 7 000 0 7 000 0 0   

4 123 - МД ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ОБУРОДВАНЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 12 000 0 12 000 0 0   

5 122 - МД ЗАКУПУВАНЕ НА КОТЕЛ ЗА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ЗАВЕТ 18 000 9 500 8 500       

6 122 - МД ЗАКУПУВАНЕ НА МОБИЛНИ АПАРАТИ ЗА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. 
ЗАВЕТ 

5 000 4 000 1 000 0 0   

    Функция 03 5 000 0 5 000 0 0   

1 311 - МД ЗАКУПУВАНЕ НА ДЕТСКИ СЪОРАЖЕНИЯ ЗА ИГРИ ЗА ОДЗ "СЛЪНЧО" 
ГР.ЗАВЕТ 

5 000 0 5 000 0 0   

    Функция 05 14 000 0 14 000 0 0   

1 524-МД ЗАКУПУВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН 
ПАТРОНАЖ ГР. ЗАВЕТ 

12 000 0 12 000 0 0   

2 524-МД ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ХРАНА ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 
ГР. ЗАВЕТ 

2 000 0 2 000 0 0   

    Функция 06 371 000 0 71 000 0 300 000   

1 604 - МД ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНО УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 8 000 0 8 000 0 0   

2 623 - МД ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 10 000 0 10 000 0 0   

3 623 - МД ЗАКУПУВАНЕ НА РОТОРНИ КОСАЧКИ 6 000 0 6 000 0 0   

4 623 - МД ЗАКУПУВАНЕ НА СМЕТОПОЧИСТВАЩ КАМИОН 335 000 0 35 000 0 300 000 ПУДООС 

5 623-МД ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОРНИ РЕЗАЧКИ 2 000 0 2 000 0 0   

6 623-МД ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАСТОРЕЗ 3 000 0 3 000 0 0   

7 623-МД ОБОСОБЯВАНЕ НА МЕСТА ЗА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 5 000 0 5 000 0 0   

8 606-МД ЗАКУПУВАНЕ НА ПЪТНИ ЗНАЦИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 2 000 0 2 000 0 0   
    Функция 07 45 500 14 500 31 000 0 0   

1 714 - МД ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНИ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ: С. БРЕСТОВЕНЕ, 
КВ.13, С. ОСТРОВО, КВ.15 И ГР. ЗАВЕТ, КВ.44 И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЛА ЗА 
СПОРТ В КВ.44 ПО ПЛАНА НА ГР. ЗАВЕТ 

16 500 14 500 2 000 0 0   

геодезическо заснемане - екзекутив 2 000 0 2 000       

2 745 - МД ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ЗАЛА ЗА СВАТБЕНИ ТЪРЖЕСТВА 
С.БРЕСТОВЕНЕ 

2 000 0 2 000 0 0   

3 714 - МД ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В С.ОСТРОВО 10 000 0 10 000 0 0   

4 714 - МД ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪБЛЕКАЛНЯ И ОГРАДА НА СТАДИОН В С. СУШЕВО 12 000 0 12 000 0 0   

5 745-МД ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА РИТУАЛНА ЗАЛА В ГР. ЗАВЕТ 5 000 0 5 000 0 0   

    Функция 08 5 000 0 5 000 0 0   

2 866 - МД ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАЗАР С ОБЩЕСТВЕН ПАРКИНГ И ТОАЛЕТНИ  
В ГР.ЗАВЕТ, КВ.84 

5 000 0 5 000 0 0   



 

 

 

 

    §5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ  
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 

70 600 40 600 30 000 0 0   

    Функция 01 1 500 1 500 0 0 0   

1 122 - МД ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ 1 500 1 500 0 0 0   

    Функция 06 13 000 5 000 8 000 0 0   

1 619-МД ИЗРАБОТВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ОПОРЕН ПЛАН ЗА ОБЩ УСТРОЙТВЕН ПЛАН 
/ОУП/ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

13 000 5 000 8 000 0 0   

    Функция 08 56 100 34 100 22 000 0 0   
1 898 - МД ИЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА НА С. ОСТРОВО 14 000 14 000 0 0 0   
2 898 - МД ГЕДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ 

НА МЯСТО ОПОРТНИ ТОЧКИ И ТРАСИРАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ 
ЗЕМИ, ПАСИЩА И МЕРИ ОТ ОПФ  

15 100 15 100 0 0 0   

3 898 - МД ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА ПЕРИОДА 2014-
2020 ГОДИНА 

5 000 5 000 0 0 0   

4 898 - МД ИЗГОТВЯНЕ НА ГЕОИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
ГРОБИЩНИ ПАРКОВЕ - ХРИСТИЯНСКИ И МЮСЮЛМАНСКИ ГРОБИЩА В ГР. 
ЗАВЕТ 

22 000 0 22 000 0 0   



  приложение №2 

Разчет за финансиране на КР с източник на финансиране - субсидия от РБ за 2013г. 

Наименование било - приходи от ДД става - приходи от ДД 

общо капиталови разходи финансирани от ДД 200800 200800 
§5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ 135750 128150 
Функция 01 0 2200 
ПОДМЯНА НА КОМПРОМЕТИРАНА ДЪРВЕНА ДОГРАМА С  
PVC ДОГРАМА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ЗАВЕТ  

0 2200 

Функция 05 0 1830 
ПОДМЯНА НА КОМПРОМЕТИРАНА ДЪРВЕНА ДОГРАМА С  
PVC ДОГРАМА В ДСП ГР. ЗАВЕТ  

0 1830 

Функция 06 21050 9420 
РЕХАБИЛИТЕЦИЯ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ОКОЛОБЛОКОВОТО 
ПРОСТРАНСТВО СЪС ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ДЕТСКИ 
ИГРИ В КВ.98 И КВ.134 НА ГР.ЗАВЕТ 

5386 5386 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРАДСКИ СТАДИОН В ГР.ЗАВЕТ- ЧАСТ ОТ 
КВ.93 

6840 10 

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА ГРАДСКА ЧАСТ НА 
ГР.ЗАВЕТ - ІІ ЕТАП 

4806 6 

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ С ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ПЛОЩАДКИ ЗА ДЕТСКИ ИГРИ И КЪТОВЕ ЗА ОТДИХ В НАСЕЛЕНИ 
МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ: С. ВЕСЕЛЕЦ КВ.41, С. ПРЕЛЕЗ КВ.37, 
С. ИВАН ШИШМАНОВО КВ.12 И С. СУШЕВО 

2938 2938 

ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ/ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ 1080 1080 
Функция 08 114700 114700 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА 
ЗАВЕТ - RAZ2002 (21434) /III - 4902, ПОБИТ КАМЪК - ЗАВЕТ/-
ОСТРОВО-/III - 2304/ И RAZ 3003(21434) /ІІ–23,  КУБРАТ–
ЗАВЕТ/БРЕСТОВЕНЕ/ - ІІІ–4902)  

114700 114700 

§5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 

16550 32050 

Функция 01 2000 17550 
ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

2000 4050 

ЗАКУПУВАНЕ НА КОТЕЛ ЗА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. 
ЗАВЕТ 

0 9500 

ЗАКУПУВАНЕ НА МОБИЛНИ АПАРАТИ ЗА ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ЗАВЕТ 

0 4000 

Функция 07 14550 14500 
ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМБИНИРАНИ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ: С. 
БРЕСТОВЕНЕ, КВ.13, С. ОСТРОВО, КВ.15 И ГР. ЗАВЕТ, КВ.44 И 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЛА ЗА СПОРТ В КВ.44 ПО ПЛАНА НА ГР. 
ЗАВЕТ 

14550 14500 

§5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ  
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 

48500 40600 

Функция 01 1500 1500 
ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ 1500 1500 
Функция 06 5000 5000 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ЗАДАНИЕ И ОПОРЕН ПЛАН ЗА ОБЩ 
УСТРОЙТВЕН ПЛАН /ОУП/ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

5000 5000 

Функция 08 42000 34100 
ИЗРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА КАРТА НА С. ОСТРОВО 14000 14000 



 

 

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

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

 

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

Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        Мехмед Хасан 

 

 

ГЕДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА 
СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ НА МЯСТО ОПОРТНИ ТОЧКИ И ТРАСИРАНЕ 
НА ГРАНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПАСИЩА И МЕРИ ОТ 
ОПФ  

23000 15100 

ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 
ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА 

5000 5000 


