
OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 
                                  

                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  42  от  12.02.2015  година 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 
        ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  
        ОТНОСНО:   

         1.1. Приемане Годишен план за развитие на младежката дейност за 2015 
година.  
                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
        Общинският съвет гр.Завет с 16(шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула) от проведеното  поименно  гласуване, прие следното 
 

РЕШЕНИЕ: № 288 
Общинският  план за младежта  е разработен в изпълнение на Закона за младежта 

и в съответствие с Националната стратегия за младежта 2010-2020 г. Той отчита 
спецификата в община Завет и необходимостта от интегриран подход в 
осъществяването на младежка политика. Приоритетите, над които е съсредоточен 
планът, са заложени след направения анализ за дейността на младежите през 
настоящата 2015 г. Така планът ще подпомогне годишното  планиране и финансиране 
за устойчиво развитие на младежката дейност в община Завет. В  него  са предвидени  
финансови средства, заложени в общинския бюджет за 2015 г.  
    Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 12  от  ЗМСМА и чл.16, 
ал.1 от Закона за младежта,  Общинският  съвет гр.Завет   
 
        РЕШИ: 

 
1. Приема Годишен план за развитие на младежката дейност съгласно 

Приложение №1, както следва: 
 

Приложение №1 

 

ОБЩИНСКИ  ПЛАН  ЗА   МЛАДЕЖТА 
2015 година 

Въведение: 

Законът за младежта е създаден в изпълнение на приоритетите на Националната 
стратегия за младежта (2010-2020), която определя визията на правителството на 
европейското развитие на България по отношение на политиката за младите хора в 
страната. Тя е насочена към подобряване качеството на живот на младите хора чрез 
създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален 
капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора в развитието на България и 
Европейския съюз.  



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

Анализ : 

В община Завет от общо 10201 население, младите на възраст от 15г. до 29г. са 
общо 1853.  

Заетите икономически активните лица от 15 до 64 навършени години са общо 
12333 от тях младите на възраст от 15г. до 29г., са приблизително 180 младежи. 
     Заетост: 

 



Приоритети и специфични цели за провеждане на общинската политика за 
младежта и мерки за постигането им: 

I.Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите 
хора. 

Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите 
хора, намаляване на броя на отпадащите от училище и повишаване на процента на 
завършилите висше образование са сред основните цели, залегнали в общинската 
политика за младежта. 

За целта ще им бъде осигурен достъп до образование и информация, ще бъдат 
подпомагани читалищата като средище за неформално обучение, гражданско участие и 
сцена за културна изява на младите хора. 

Създаване на условия за кариерно ориентиране и консултиране в системата на 
средното образование. 

Община Завет ще продължи да работи в посока създаване на условия за развитие 
на бизнеса и предоставяне на атрактивни работни места за младите хора. 

II.Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги. 

Част от инициативите в тази посока ще включат осъществяване на връзки с 
университетите в България и Европейски съюз за повишаване информираността на 
младите хора за възможностите да продължат образованието си. 

Предвидените дейности в тази насока са : 

� Проучвания на специфичните нужди на младото население в Община Завет. 

� Предоставяне на съвременни и качествени здравни, образователни, социални и 
културни услуги. 

III. Създаване на условия за привличане и развитие на спорта сред младежите. 

Предвидените дейности в тази насока са: 

� Поощряване на развитието на местни младежки организации, които в 
структурите си имат спортни клубове. 

� Стимулиране на младите хора за занимания с масов спорт чрез създаване на 
адекватни условия за безплатно използване на съществуващата спортна 
инфраструктура. 

� Привличане на спортните клубове и организации към процесите, свързани с 
развитието на гражданското общество и развитие на младежката политика. 

IV. Превенция на социалното включване на млади хора в неравностойно 
положение. 

Предвидените дейности в тази насока са:  

� Запознаване на ученици в неравностойно положение с условията за безплатно 
следване във Висши учебни заведения на територията на страната. 



� Информиране на обществото за потребностите на младите хора в неравностойно 
положение и възможностите на различните социални програми и общностните 
инициативи за установяване на равни възможности за тях и социалното им 
включване и реализиране в областта на социалната икономика. 

 V. Развитие на младежко доброволчество. 

Предвидените дейности в тази насока са: 

� Популяризиране на ценностите на доброволчеството и подобряване на 
практиките на полагане и управление на доброволния труд в община Завет 

� Медийно отразяване на организирани доброволчески кампании. 

� Увеличаване броя на младежи, участващи в доброволчески инициативи. 

VI. Повишаване на гражданската активност. 

Като цяло нивото на участие на гражданските организации в обществения живот 
на Община Завет е нисък.  

  Повишаване формите на участие на младите хора в процеса на взимане на 
решения. 

 VII. Развитие на младите хора в малките населени места. 

  Подкрепа от страна на местните власти за развитие на средния и дребния бизнес 
в селските райони, с цел осигуряване на работни места на младите хора по селата. 

  Подпомагане на младите хора в участието им при организирането и 
изпълнението на общински мероприятия, като се концентрират върху най- актуалните 
за самите тях теми. 

Въздейства адекватно и да работи в синхрон с държавните структури. 

За целта младежите в общината трябва да бъдат приобщени към инициативи по 
превенция на престъпността. 

Организирането на ежегодни информационни курсове в училищата на 
територията на Община Завет за вредата от престъпността, наркотиците, алкохола и 
други бичове на българското общество биха оказали положително влияние при 
изграждането на активна гражданска позиция на младите хора по отношение на 
престъпността. 
 
VIII.Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпноста.  
  Превенцията на престъпността е немислима без наличието на здраво гражданско 
общество, което да въздейства адекватно и да работи в синхрон с държавните 
структури. 

За целта младежите в общината трябва да бъдат приобщени към 
инициативи по превенция на престъпността. Организирането на информационни 
курсове в училищата на територията на Община Завет за вредата от престъпността, 
наркотиците, алкохола и други бичове на общество биха оказали положително влияние 
при изграждането на активна гражданска озиция на младите хора по отношение на 
престъпността. 



КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА 
ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 

Дейности Инициативи, 
кампании 

Отговорни 
институции 

Времеви 
период 

Финансиране 

1.Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора  
1.1. Създаване на 
оптимални 
възможности за 
насърчаване на 
сътрудничеството 
между 
работодатели и 
училища. 

Организиране на 
среща между 
работодатели от 
Община Завет и 
ученици от 
гимназиален курс с 
цел професионална 
ориентация на 
младежите 

Директор-
СОУ”Св.Св.Кирил и 
Методий“, гр. Завет 
Директор - 
Професионална гимназия 
по 
земеделие”К.А.Тимирязе
в, гр.Завет 

 
 
 
от 
01.04.2015г. 
до 
30.05.2015г. 

 
 
 
 
Не е 
необходимо 

1.2. Насърчаване 
на интереса на 
младите хора към 
развитието на 
общината. 

Тематични дискусии в 
Часа на класа на тема : 
„Община Завет и 
младите хора - 
партньори за общо 
бъдеще“ 

 
 
Класни 
ръководители 

 
от 
01.05.2015г.  
до 
01.06.2015г. 

 
 
 
Не е 
необходимо 

1.3. Стажуване в 
общинска 
администрация 
 
 
 

Създаване на 
възможности за стаж 
по стажантски 
програми 

Община Завет 
 

През 
годината 

По програми 

2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги  
 
2.1. Запознаване на 
младите хора с 
възможностите за 
кандидатстване 
във Висши учебни 
заведения. 

 
 
„Информационна 
кандидат-студентска 
кампания“2015/2016 

Директор-
СОУ”Св.Св.Кирил и 
Методий“, гр. Завет 
Директор - 
Професионална гимназия 
по 
земеделие”К.А.Тимирязе
в, грЗавет 

 
от 
02.03.2015г.  
до 
30.04.2015г 

 
 
 
Не е 
необходимо 

2.2. Запознаване на 
учениците, 
завършващи 
основно 
образование с 
условията за прием 
в двете гимназии 
на територията на 
Община Завет. 

 
 
Община Завет - 
средище за подготовка 
на кадри със средно 
образование 

 
 
Директори на четирите 
основни училища на 
територията на Община 
Завет 

 
 
 
от 
01.04.2015г.  
до 
15.05.2015г. 

 
 
 
 
Не е 
необходимо 

2.3. Организиране 
на 
безплатни курсове 
за компютърна 
грамотност, достъп 
до интернет. 

 
 
Програма „Глоб@лни 
библиотеки - 
България“ 

 
 
 
Народни Читалища 

 
 
През 
годината 

 
 
 
По програма 

3. Създаване на условия за привличане и развитие на спорта сред младежите 

3.1. Поощряване 
развитието на 

 
Финансиране на 

 
 

 
 

 
 



местни младежки 
спортни клубове . 

спортни клубове на 
територията на 
Община Завет в размер 
на  
 

 
Община Завет 

 
През 
годината 

Общински 
бюджет 

3.2. Стимулиране 
на детския и 
младежки спорт. 

Участие в ученически 
игри, в спортни 
състезания, кросове и 
щафети  

Директори, учители по 
физическо възпитание,  
Община Завет 

 
През 
годината 

Общински 
бюджет, 
Делегиран 
училищен 
бюджет 

4. Социално включване на младите хора в неравностойно социално положение 

4.1. Финансово 
подпомагане на 
младежи в 
неравностойно 

Отпускане на 
безвъзмездна 
финансова помощ 

Общински съвет,  
гр. Завет 

 
През 
годината 

 
Общински 
бюджет 

5. Развитие на младежкото доброволчество 

5.1. Осигуряване 
на заетост на 
младите хора по 
време на 
доброволчески 
акции. 

Доброволческа акция 
„Да изчистим 
България“ 

Общинска администрация 
Кметове на населени 
места Директори на 
училища 

 
 
22 .04. 
2015г. 

 
Общински 
бюджет 

6. Повишаване на гражданската активност 

6.1. Съпричастност 
на младите хора в 
управлението на 
общината. 

 
 
Един ден, в който 
управляват младите - 
„Кмет и ръководство 
на община за един 
ден“ 

Общинска 
администрация 
Директор-
СОУ”Св.Св.Кирил и 
Методий“, гр. Завет 
Директор - 
Професионална гимназия 
по 
земеделие”К.А.Тимирязе
в, грЗавет 

 
 
 
м. 
Октомври, 
2015г. 

 
 
 
 
Не е 
необходимо 

7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони 

7.1. Подпомагане 
дейността на 
читалищата в 
селата като 
културно- 
информационни 
центрове. 
 
 

 
Оказване на 
съдействие по 
програма „Глоб@лни 
библиотеки“ и 
осъществяване на 
културни 
мероприятия. 
 

 
 
Общинска 
администрация 
Читалища 

 
 
 
През 
годината 
 

 
 
 
Не е 
необходимо 

8. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 

8.1. Превенция на 
правонарушенията
, извършени от 
млади хора. 

 
Информационно- 
образователна 
кампания на 
МКБППМН. 

 
Председател 
МКБППМН 

 
м. 
септември 

 
Бюджет 
МКБППМН 

8.2. Запознаване на 
родителската и 
учителската 
общност с новите 
явления и 

Провеждане на 
лекции, беседи, 
разговори и 
родителски срещи, 
засягащи наболели 

 
Председател 
МКБППМН 
Класни 
ръководители 

 
 
През 
годината 

 
 
Не е 
необходимо 



опасности пред 
младите хора. 

проблеми като трафик 
на деца и хора, 
злоупотреба в 
Интернет 
пространството, 
наркозависимост и др. 

 
 

2 .  Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 
Областен управителна Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
 

Настоящето решени подлежи на оспорване по АПК пред Административния съд 
Разград. 

 
 

        ОТНОСНО:   
         1.2. Приемане Годишна програма за развитие  на  читалищната дейност за 2015 
година.  
                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   
 
         Общинският съвет гр.Завет с с  15(петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 1(един) от проведеното  поименно  гласуване, прие следното 
 

РЕШЕНИЕ: № 289 
 

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 2015 г. Приоритетите над който 
ще се съсредоточим, са заложени след направения анализ и обобщения за дейността на 
читалищата през изминалата 2014 г. Така Програмата ще подпомогне годишното им 
планиране и финансиране за устойчиво развитие на читалищната дейност в община 
Завет. 
 Предвид изложеното и на  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и  т. 12   от Закона за 
местното  самоуправление и местната администрация  и чл.26а, ал.1 от Закона за 
народните читалища, Общинският  съвет гр.Завет 
         

                                                      РЕШИ: 
 

1. Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност съгласно  
/Приложение №1, както следва: 
 

Приложение №1 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 
 



ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ  
ЗА 2015 ГОДИНА 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Завет за 
2015 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 2014 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 2015 година те са субсидирани с 
държавна субсидия в размер на 159620 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.  
На територията на общината функционират - 11 Школи по изкуствата, 3 школи по 
чужди езици и 28 клуба съществуват и 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. 
 

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 Постоянен Читалищата Собствени средства 



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

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. 
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 400 лв 

4. Международен ден на ромите  
/ концерт /  

април "Рома "Завет, 
Читалищe 

гр.Завет, Община 400 лв 
5. Великденски концерт  април Читалища, 

Община 400 лв 
6. Селищен празник - с. Сушево май Читалище - 

Кметство 2 000 лв 



7. Ден на славянската 
писменост и култура  

/ концерт / 

май Читалища, 
Община 

400 лв 
8. Селищен празник - 

с.Брестовене 
юни Читалище - 

Кметство 3 000 лв 
9. Първи - юни  

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

юни Читалища, 
ЦДГ,Община 

600 лв 
10. Селищен празник - с.Прелез август Читалище - 

Кметство 2 000 лв 
11. Селищен празник – гр.Завет 

Фолк Фест 
август Читалища, 

Община 40 000 лв 
12. Концерт за празника Рамазан 

байрям 
юли Читалища, 

Община 400 лв 
13. Селищен празник - с. Острово септември Читалище - 

Кметство 3  000 лв 
14. Селищен празник - с. Веселец септември Читалище - 

Кметство 2 000 лв 
15. Ден на българската община октомври Община 3 000 лв 
16. Ден на народните будители  

/ концерт / 
ноември Читалища - 

гр.Завет, 
Училища,Община 400 лв 

17. Концерт по случай Курбан 
байрам  

ноември Читалища - 
гр.Завет - Община 400 лв 

18. Концерт по случай Коледа  декември Читалища - 
гр.Завет, Община 400 лв 

 Новогодишни мероприятия декември Читалища - 
гр.Завет, Община 1000 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 

VIІ. 
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 решени подлежи на оспорване по АПК пред Административния съд 

Разград. 
 

 
 
        ОТНОСНО:   
        1.3. Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015 година в 
община Завет.                                                               
                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  
 
        Общинският съвет гр.Завет с 16(шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула) от проведеното  поименно  гласуване, прие следното 
 

                                             РЕШЕНИЕ: № 290 
 

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 2015  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 Закона за местното самоуправление и местната администрация  във връзка с 
чл. 12, ал.2, 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 22.12.2003 г., 
изм. и доп. ДВ бр. 107 от 31.12.2011г. /, Общинският съвет гр. Завет   
      

                                                      РЕШИ: 
 
 

1. Общинският  съвет гр. Завет приема Общинска програма за мерките за 
насърчаване на творческите заложби на децата с изявени дарби през 2015г. на обща 
стойност  2 960 лв (две хиляди и деветстотин и шестдесет лева), съгласно Приложение 
№ 1, както следва: 

 



Приложение №1 

  
П Р О Г Р А М А  

НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ПРЕЗ 2015  ГОДИНА 
В ОБЩИНА ЗАВЕТ 

 
ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ,  

ПРЕДОСТАВЕНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА 
 

 
МЕРКИ ПО НАРЕДБАТА 

 

 
ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ 

 
ФИНАНСИРАНЕ 

1. 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 от общинско училище в дневна форма на 
обучение, класиран индивидуално до навършване 
на 18-годишна възраст /или до завършване на 
средното образование/ на първо, второ или трето 
място на национален или международен конкурс, 
олимпиада или състезание, включени в раздел І – ІV 
на програмата по чл. 11, ал.1.от Наредбата, в 
съответната възрастова група. 

12 месечна стипендия в размер 50 на сто от 
минималната работна заплата за страната за 2015 г. 

 
 

2.Насърчаване на творческите заложби и 
потребности на деца с изявени дарби по чл.8 от 
Наредбата, 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 национално или международен конкурс, 
олимпиада или състезание. 

Еднократно финансово подпомагане на дете, в 
размер до 400 лв. 

 
 

 
1.1. 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. 

 
 

Еднократно финансово подпомагане на дете, в 
размер до 400 лв. 

 
 

Общ размер на предоставените средства от Кмета на общината по Програмата 2960лв. 



 
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 срок по АПК пред 
Административния съд Разград. 

 
 

 
        ОТНОСНО:   
       1.4. Утвърждаване на формула за финансиране на „делегирани бюджети” в 
системата на образование в община Завет за бюджетната  2015 година. 
                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   
       Общинският съвет гр.Завет с с  14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 1(един), 
„Въздържали се”– 1(един)  от проведеното  поименно  гласуване, прие следното 

 
РЕШЕНИЕ: № 291 

 
Във връзка с оптималната организация на работата в общинските училища и 

детски градини на територията на Община Завет през бюджетната 2015 година е 
необходимо утвърждаване на формулата за разпределение на средствата, съгласно 
Закона за народната просвета, където в чл 41а, ал.2 „Първостепенните разпоредители с 
бюджет разпределят средствата, получени по единни разходни стандарти, между 
училищата, детските градини и обслужващите звена въз основа на формули за всяка 
отделна дейност.”.   
 Директорите на учебни заведения са запознати с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015г.  
На проведените срещи с директорите   са  обсъдени  варианти  за разпределение  на 
средствата, видно от предоставения на Общинския съвет протокол. 
Предвид  изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл.12, ал.1,2,3 
от ПМС №8 от 16.01.2015 г. и чл. 41а от ЗНП, Общинският съвет гр. Завет  
 

                                                      РЕШИ: 
 

I.Определяне добавка условно - постоянни разходи към формулата на учебните 
заведения и детски градини за 2015 година: 

1.1 Училища – 27 000 лв. 
1.2 Детски градини - 10 000 лв. 

 
II.Утвърждаване на формула за финансиране на "делегирани бюджети" в системата на 
образование в Община Завет за бюджетната 2015 година           
                                

1. Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за дейност 322-
Общообразователни училища, при община Завет, за бюджетната 2015г., както следва: 

                              
                                              СФ=86%ЕРС х БУ+11%УПР+0,5%ГЕхБУ+2,5%РЕЗЕРВ, където 
                                              СФ-средства по формулата 
                                              86%ЕРС-единен разходен стандарт = 1396 лв.    

 БУ- брой ученици съгласно информационната система на МОН  
„АдминМ” към 01.01.2015 г.  

                                                  11%УПР - условно-постоянни разходи = 27000 лв. 
                                                0,5%ГЕ – гимназиален етап =198 лв. 



                                              2,5%РЕЗЕРВ -33 190 лв. 
 

2. Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за дейност 311-
Целодневни детски градини и обединени детски заведения, при община Завет, за 
бюджетната 2015г. , както следва: 
                             
                              СФ=87%ЕРСхБУ+11%УПР+2%РЕЗЕРВ, където 
                              СФ-средства по формулата 
                            87%ЕРС-единен разходен стандарт = ясла-1124 лв , от 3 до 4 годишна 
възраст над 1500 жители-1372лв., от 3 до 5 годишна възраст до 1500 жители-1482 лв., 
подготвителна целодневна група -1585 лв 
 

БУ-  брой ученици съгласно информационната система на МОН  
„АдминМ” към 01.01.2015 г.  

                             УПР – 10 000 лв. 
                                             РЕЗЕРВ – 10980 лв 
 

3. Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за дейност 326-
Професионални училища, професионална гимназия, при община Завет, за бюджетната 
2015г. , както следва: 

                                              СФ=ЕРСхБУ, където  
                                              СФ-средства по формулата 

                              ЕРС-единен разходен стандарт =  
                              селско стоп.-2133лв., стопанско упр.конт.-1384лв.    

БУ- брой ученици съгласно информационната система на МОН  
„АдминМ” към 01.01.2015 г.  

 
4. Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за ученици на 

самостоятелна форма на обучение , при община Завет, за бюджетната 2015г. , както 
следва: 
                              СФ=100%ЕРСхБУ, където 

                                              СФ-средства по формулата 
                              ЕРС-единен разходен стандарт = 320 лв.    

 БУ- брой ученици съгласно информационната система на МОН  
„АдминМ” към 01.01.2015 г.    

 
5. 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 2015г. , както следва: 

 
                              СФ=100%ЕРСхБУ, където 

                                               СФ-средства по формулата 
                              ЕРС-единен разходен стандарт = 25 лв.    

БУ- брой ученици съгласно информационната система на МОН  
„АдминМ” към 01.01.2015г.  

6. 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 2015г. , както следва: 
                             
                              СФ=100%ЕРСхБУ, където 

                                               СФ-средства по формулата 
                              ЕРС-единен разходен стандарт = 318 лв.    

 БУ- брой ученици съгласно информационната система на МОН  
„АдминМ” към 01.01.2015 г.  



 
7. Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за извънкласна 

дейност, при община Завет, за бюджетната 2015г. , както следва: 
 
                              СФ=100%ЕРСхБУ, където 

                                              СФ-средства по формулата 
                              ЕРС-единен разходен стандарт = 14 лв.    
                              БУ- брой ученици съгласно информационната система на  
                              МОН   „АдминМ” към 01.01.2015 г. 

       
8. 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 2015г. , както следва: 
                          
                              СФ=100%ЕРСхБУ, където 

                                               СФ-средства по формулата 
                              ЕРС-единен разходен стандарт = 72 лв.    
                              БУ- брой ученици съгласно информационната система на  
                              МОН   „АдминМ” към 01.01.2015 г. 
 

9. Формула за разпределение на средствата по единия разходен стандарт за местни 
дейности за   бюджетната 2015 година   за всички общински детски градини на 
територията на общината, включващи само основни компоненти както следва: 

 
                                                  БМД=100%ЕРСхБД 
                                                  БМД- бюджет местни дейности 

                                  ЕРС- детски градини над 50 деца-585 лв.,  
                                  детски градини под 50деца -685лв., 

                                                  БД- брой деца 
 
ІІI. Правила за разпределението на компонент „Резерв” за дейност 322, 326 и 311  
Средствата от резерва остават на разпореждане на ПРБ. Изразходват се за: 
1. Аварийни ремонти (ремонт на покрив, ел. инсталации, отоплителни или ВиК), без 
отстраняването, на които ще се затрудни учебния процес. Средствата се предоставят 
след експертна оценка, направена от общинска администрация – в размер  не-повече от 
5 000 лв., при общ бюджет за точката 10 000 лв. за училища. 
2. Условни събития и природни бедствия. Средствата се предоставят след експертна 
оценка, направена от общинска администрация – в размер не-повече от 5 000лв., при 
общ бюджет за точката 10 000 лв. за училища. 
3. Други обективни фактори, по преценка на комисия от общинска администрация в 
размер не-повече от 2500лв., при общ бюджет за точката 7190 лв. за училища и не-
повече от 3500 лв., при общ бюджет за точката 10 980 лв. за детски градини. 
4. За поддръжка и ремонт на училищните автобуси на средищните и приемащи училища 
– в размер не-повече от 3 000лв., при общ бюджет за точката 6 000 лв.; 
5. Неразпределените към 15 ноември 2015г. средства от резерва се предоставят на 
училищата и детски градини пропорционално на броя на учениците и децата  по 
бюджетите на училищата, съгласно чл. 41а, ал. 7 от Закона за народната просвета. 
6. Не се предоставят средства от резерва  на училища/детски градини , ако е 
декларирано поне едно от следните условия за 2015 г.: 
- среден разход за представително и работно облекло на лице от персонала над 500 лв.; 



- среден разход на едно лице от персонала за допълнително трудово възнаграждение 
чл.8, ал.2, т. 3 от Наредба № 1/04.01.2010 г. над 1000 лв.; 
- среден разход на едно лице от персонала за награди и други еднократни допълнителни 
възнаграждения, определени с вътрешните правила за работни заплати над 500 лв. 
При установено превишаване на отчетените над декларираните за 2015 г. разходи за 
представително и работно облекло и допълнителни и други трудови възнаграждения, 
получените от програмата средства за обезщетения се възстановяват от бюджета на 
съответното училище/самостоятелно общежитие по бюджета на ПРБ, който  и използва 
за същите цели при спазване на изискванията за разпределение на резерва. 
 
ІV. Правила за промени в разпределението на средствата между училищата при 
изменение на броя на децата и учениците или на стойностите по някои от другите 
компоненти на формулата, въз основа на които се разпределят средствата (чл. 41а, ал.9, 
т. 2 от ЗНП). 
1. Разпределението на средствата между училищата и обслужващите звена се извършва 
по формула, въз основа на броя на децата и учениците по информационната система 
на МОН „АдминМ” към 01.01.2015г.; 
2. За разликите между разчетения брой на децата и учениците, предвиден със ЗДБРБ за 
2015г. и броя на децата и учениците по информационната система „АдминМ” към 1 
януари 2015г., до извършване на корекции по реда на чл. 25, ал. 1 от ПМС №8 
от.16.01.2015г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015г., 
Община Завет прилага изискванията на чл. 25, ал. 2 и ал. 3 от същото постановление; 
3. При промени в броя на децата и учениците ПРБ извършва промени в разпределение 
на средствата по формулата през бюджетната година при преместване на дете или 
ученик между звената, и когато в началото на учебната година е необходимо да бъде 
финансиран по-големият брой деца или ученици в някои звена при намаление на броя на 
децата и учениците в други звена, спазвайки разпоредбите на чл. 60 от ПМС ПМС №8 
от.16.01.2015г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015г.; 
4. Разпределението на средствата по формула се коригира в резултат на промените в 
броя на учениците веднъж годишно, отчитайки промените в броя на учениците в 
началото на учебната 2015/2016 година (броя на децата и учениците по 
информационната система на МОН „АдминМ” към 01.10.2015г.) спрямо броя на децата 
и учениците по информационната система на МОН „АдминМ” към 01.01.2015г. при 
спазване на т. 3. Това касае разпределението на база основни компоненти и 
допълнителни компоненти по формулата, така и средствата по бюджетите на училищата 
за 2015г. над определените единни разходни стандарти, което се извършва на база брой 
ученици. Намалението/увеличението на броя на учениците се отразява с ¼от годишната 
стойност на стандарта, т.е. само за месеците октомври, ноември и декември. 
5. При намаление на броя на учениците като цяло за съответната дейност по т. 4, 
освободените средства се отнасят към резерва; 
6. При увеличаване като цяло на броя на децата и учениците за съответната дейност по 
т. 4 и при условие, че не е извършена корекция по бюджета на ПРБ, недостигът от 
средства се финансира от РЕЗЕРВА или се разпределя между училищата 
пропорционално на броя на учениците към началото на 2015/2016 година; 
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; 
8. Всички учебни заведения публикуват на интернет страницата си утвърдения им 
бюджет и отчета за изпълнението му. При липса на собствена интернет страница подават 
информацията за публикуване на страницата на ПРБ. 



Формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни 
стандарти между училищата и обслужващите звена, второстепенни разпоредители 
с бюджет, са разработени на основание чл. 41а и 41б от Закона за народната 
просвета и чл. 13, чл. 14, чл. 25, чл. 56 и съгласно разпоредбите на  ПМС №8 
от.16.01.2015г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 
2015г. 
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 до всяко пето число на месеца. 
        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 решени подлежи на оспорване по АПК пред Административния съд 
Разград. 
 
 

 
         ОТНОСНО:   

                1.5. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите  от  
нейното  управление по видове и категории обекти през 2014 година. 
                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   
         Общинският съвет гр.Завет с 15(петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 1 (един) от проведеното  поименно  гласуване, прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 292: 
 

         В изпълнение на задължението на чл.66а от Закона за общинската собственост 
(ЗОС), 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. 



        На  вниманието на Общинския съвет е  представен  отчет за състоянието на 
общинската собственост и резултатите  от о управление по видове и категории обекти  
за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. 
        Предвид изложеното и   на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 
66а от ЗОС, чл. 1, ал. 6 от  Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - гр.Завет, Общинският съвет 
гр. Завет  

                                                      РЕШИ: 
 

 1. Приема Отчет за състоянието на общинската собственост и за резултатите от 
нейното управление за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г., както следва:  

                                            Отчет 
за състоянието на общинската собственост и  резултатите от нейното 

управление  за  периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. 
 

І. През отчетния период са съставени 78 броя актове - частна общинска 
собственост и 12 броя – публична общинска собственост, или общо 90 броя, в това 
число:  

• гр.Завет –                   17 броя  /5 бр. АЧОС и 12 бр. АПОС/;  
• с.Брестовене –             3 броя АЧОС; 
• с.Веселец –                  1 брой АЧОС; 
• с.Прелез –                  48 броя АЧОС; 
• с.Сушево –                   1 брой АЧОС; 
• с.Иван Шишманов – 11 броя АЧОС; 
• с.Острово –                  9 броя АЧОС; 
 
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 бъдат 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) 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 общината или на юридически лица на издръжка от 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.  

 
І. За периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. с решение на Общински съвет гр.Завет 

има сключени 9 бр. договора за отдаване под наем на помещения с ФЛ и ЮЛ, в т.ч. 
 
 



№ по 
ред 

  
                                  Договори за наем  

1. Д-р Евгения Цонева Вълева – стоматологичен кабинет гр.Завет 
2. Д-р Росица Иванова Иванова – стоматологичен кабинет гр.Завет 
3. Динчер Мехмед Исуф – терен за павилион гр.Завет 
4. ТБ „Инвестбанк” АД, офис Завет – помещение в Мл.дом гр.Завет 
5. „АВС” ООД, гр.Разград – помещение в Кметство с.Брестовене 
6. „Български пощи” ЕАД, гр.София – помещение в с.Острово 
7. „Български пощи” ЕАД, гр.София – помещение в бивша здр. служба с.Прелез 
8. „Български пощи” ЕАД, гр.София – помещение в бивше кметство с.Ив.Ш-во 
9. „ТВ Кубрат” ООД, гр.Плевен – помещение в Кметство с.Сушево 

 
 
Събраната сума за отчетния период от наеми на помещения е 11 295,36 лв., 
 
І.1. С решение на Общински съвет - гр.Завет е сключен 1 брой анекс за 

удължаване срока на договора с Д-р Евгения Цонева. 
І.2. С решение на Общински съвет - гр.Завет и след проведен търг са подписани 

4 броя договори за аренда за училищните земи в с.Прелез със „ССОЗ-КЛАС” ООД и 
Хайри Руфи Сали. 

  І.3. С решение на Общински съвет - гр.Завет е сключен  договор с „ЦИФРОВИ 
СИСТЕМИ” ООД за учредяване безвъзмездно право на преминаване и прокарване на трасе за 
изграждане на обект: „Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност и изтегляне на оптичен 
кабел на територията на област Разград между общините Разград, Завет, Исперих и Самуил през 
общински имоти – публична общинска собственост на територията на община Завет. 

І.4. Прекратен по взаимно съгласие със заповед на кмета е договор за отдаване 
под наем на терен за поставяне на павилион за вестници, списания и книги в гр.Завет, 
кв.82, УПИ І - Жилищно строителство   

І.5. Подписан е анекс към договор за удължаване срока на ползване на 1бр. 
автобус с рег.№СА3990НА със СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”-Завет до приемане на 
последващо решение на ОбС-Завет. 
              І.6. Подписано е споразумение за частично прекратяване на договор за 
безвъзмездно предоставяне право на стопанисване и управление върху недвижим имот – 
публична общинска собственост на помещения, намиращи се в едноетажна масивна 
сграда със застроена площ от 460 кв.метра, с административен адрес: гр.Завет, община 
Завет, област Разград, ул. „Лудогорие” №19, квартал 44, УПИ VІІІ – „Озеленяване” - 
публична общинска собственост, с предназначение – Административна сграда на 
Дирекция „Социално подпомагане” гр.Завет към Министерство на труда и социалната 
политика – Агенция за „Социално подпомагане” гр.София.  

І.7. Подписан е договор с МВР за предоставяне безвъзмездно право на 
управление на недвижим имот – публична общинска собственост за нуждите на Участък 
„Пожарна безопасност и защита на населението” - град Завет към Областно управление 
„Пожарна безопасност и защита на населението” – град Разград при ГДПБЗН-МВР град 
София - част от имот публична общинска собственост, находящ се на първи етаж от 
двуетажна масивна сграда с разгърната застроена площ 441,2 кв.м., в УПИ – ХVІ от 
кв.68 по ПУП на стопански двор гр.Завет, с административен адрес: гр.Завет, 
ул.”Лудогорие” № 2. 

ІІ. За 2014 г. наличният общински поземлен фонд във всички 7 землища на 
територията на Община Завет е 10 710,73 дка. 

 



ІІІ. Управлението на земите от общинския и остатъчен поземлен фонд се 
осъществява по реда на Наредба № 21 за стопанисване, управление и разпореждане с 
общински гори и земи от общинския поземлен фонд на ОбС-Завет. С решение на 
Общинския 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 31.12.2014 г. (през стопанската 2014 г./ 2015 г.) на такива правоимащи лица 
са предоставени под наем 1 045,921 дка. и събрана сума 17 780,66 лв. 

 
ІІІ.1. 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 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на община Завет. 

Към 31.12.2014 г. (през стопанската 2014 г./ 2015 г.) на такива правоимащи лица 
са предоставени под наем 120,939 дка. и събрана сума 3 870,05 лв. 

 
ІІІ.2. Съгласно чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ (през стопанската 2014 г./ 2015 г.) са 

отдадени 75,292 дка. и събрана сума 1 279,97 лв. 
 

  ІІІ.3. От сключени договори за аренда на училищните земи в с.Прелез са 
постъпили 13 277,21 лв. и за общо 345,402 дка. 
             
              ІІІ.4. През 2012 г. с решение на Общински съвет гр.Завет са сключените 28 
договора за 5г с физически и юридически лица за ползване на общински имоти – 
публична общинска собственост (пасища и мери), които продължават и през отчетения 
период. Общата площ, предоставена за ползване е 5 540,110 дка. и събрана сума за 
2014г. - 26 029,52 лв. 

  ІІІ.5. През 2012 година с Решение на Общинския съвет гр. Завет са сключени 
три договора  за 25 години с „ЛИГНУМ  ХОЛДИНГ” АД за ползване на общински 
имоти, които продължават и през отчетния период. Общата площ, предоставена за 
ползване е 396,710 дка и събрана сума за 2014 г. е 9 917,93 лева. 
 
              ІІІ.6. Събрана сума от общински пазари - 6 309,00 лв. 
 

 ІV. За отчетния период Община Завет е реализирала приходи от разпореждане с 
имоти или части от имоти - частна общинска собственост, в размер на 0,00 лева за 
дворни места. 

 
V. С Решения на Общински съвет гр.Завет са сключени договори за продажба на 

Земеделски земи  – частна общинска собственост, в размер общо на 373,270 дка. и 
210 192,00 лв. за имотите подробно описани в таблица № 1 и таблица № 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    Таблица № 1, землище с.Прелез 
 
 

№        Имот     НТП Документ Площ/дка/ 
 Категория          

на земята 

1 017050   нива  АЧОС 426 4,000 трета 

2 017051 нива АЧОС 427 4,000 трета 

3 017052 нива АЧОС 428 4,000 трета 

4 017053 нива АЧОС 429 3,999 трета 

5 017054 нива АЧОС 430 4,000 трета 

6 017055 нива АЧОС 431 4,000 трета 

7 017056 нива АЧОС 432 3,999 трета 

8 017057 нива АЧОС 433 4,000 трета 

9 017058 нива АЧОС 434 4,000 трета 

10 017059 нива АЧОС 435 4,000 трета 

11 017060 нива АЧОС 436 4,000 трета 

12 017061 нива АЧОС 437 4,000 трета 

13 017062 нива АЧОС 438 4,000 трета 

14 017063 нива АЧОС 439 4,000 трета 

15 017064 нива АЧОС 440 4,000 трета 

16 017065 нива АЧОС 441 4,001 трета 

17 017066 нива АЧОС 442 4,000 трета 

18 017067 нива АЧОС 443 3,999 трета 

19 017068 нива АЧОС 444 3,999 трета 

20 017069 нива АЧОС 445 3,033 трета 



21 017070 нива АЧОС 446 4,000 трета 

22 017071 нива АЧОС 447 4,000 трета 

23 017072 нива АЧОС 448 4,000 трета 

24 017073 нива АЧОС 449 4,001 трета 

25 017074 нива АЧОС 450 4,000 трета 

 26 017075 нива АЧОС 451 4,000 трета 

       27 017077 нива АЧОС 452 4,000 трета 

 28 017078 нива АЧОС 453 4,000 трета 

29 017079 нива АЧОС 454 4,000 трета 

30 017080 нива АЧОС 455 4,000 трета 

31 017081 нива АЧОС 456 4,350 трета 

32 

33 

017082 

017083 

   Нива 
 

нива 

АЧОС 457 
 
 

АЧОС 458 

4,001 

4,000 

трета 
 

      трета 

34 017084 нива АЧОС 459 4,000 трета 

35 017085 нива АЧОС 460 4,000 трета 

36 017086 нива АЧОС 461 4,000 трета 

37 017087 нива АЧОС 462 4,000 трета 

       38 017088 нива АЧОС 463     4,000 трета 

39 017089 нива АЧОС 464 3,999 трета 

40 017090 нива АЧОС 465 3,999 трета 

41 017091 нива АЧОС 466 4,001 трета 

42 017098 нива АЧОС 467 4,000 трета 

43 017097 нива АЧОС 468 4,001 трета 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 
Таблица № 2, землище с.Веселец 

№ 
 

Имот  НТП Документ 
Площ       
/дка/ 

Категория на 
земята 

   

1 055019 нива АЧОС 386 4,548 трета 
2 055029 нива АЧОС 387 4,547 трета 
3 055030 нива АЧОС 388 4,547 трета 

4 055031 нива АЧОС 389 4,547 трета 
5 055032 нива АЧОС 390 4,547 трета 
6 055043 нива АЧОС 391 4,547 трета 

7 055044 нива АЧОС 392 4,548 трета 
8 055045 нива АЧОС 393 4,548 трета 
9 055046 нива АЧОС 394 4,547 трета 

10 055047 нива АЧОС 395 4,547 трета 
11 055048 нива АЧОС 396 4,548 трета 
12 055049 нива АЧОС 397 4,548 трета 

13 055050 нива АЧОС 398 4,547 трета 
14 055051 нива АЧОС 399 4,548 трета 
15 055052 нива АЧОС 400 4,548 трета 

16 055053 нива АЧОС 401 4,547 трета 
17 055054 нива АЧОС 402 4,548 трета 
18 055055 нива АЧОС 403 4,548 трета 

19 055056 нива АЧОС 404 4,547 трета 
20 055057 нива АЧОС 405 4,547 трета 
21 055059 нива АЧОС 406 4,546 трета 

22 055060 нива АЧОС 407 4,548 трета 
23 055061 нива АЧОС 408 4,548 трета 
24 055062 нива АЧОС 409 4,548 трета 

25 055063 нива АЧОС 410 4,548 трета 
26 055064 нива АЧОС 411 4,548 трета 
27 055065 нива АЧОС 412 4,548 трета 

28 055066 нива АЧОС 413 4,547 трета 

44 017096 нива АЧОС 469 4,000 трета 

45 017095 нива АЧОС 470 4,000 трета 

46 017094 нива АЧОС 471 4,001 трета 

47 017093 нива АЧОС 472 4,000 трета 

48 017092 нива АЧОС 473 4,000 трета 



29 055067 нива АЧОС 414 4,547 трета 
30 055068 нива АЧОС 415 4,547 трета 

31 055069 нива АЧОС 416 4,547 трета 
32 055070 нива АЧОС 417 4,547 трета 
33 055071 нива АЧОС 418 4,547 трета 

34 055072 нива АЧОС 419 4,547 трета 
35 055073 нива АЧОС 420 4,547 трета 
36 055074 нива АЧОС 421 4,548 трета 

37 055075 нива АЧОС 422 4,547 трета 
38 055076 нива АЧОС 423 4,548 трета 
39 055077 нива АЧОС 424 4,547 трета 

40 055078 нива АЧОС 425 4,548 трета 

 
 
VІ. Всички приходи от разпореждане с общинско имущество са в размер на 

299 951,70 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. 
 

 
        ОТНОСНО:   
      1.6.  Приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска  собственост  при  Община Завет за 2015 г.  

                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
        Общинският съвет гр.Завет с с  15(петнадесет) гласа „За”, „Против”– 1(един), 
„Въздържали се”– 0(нула)  от проведеното  поименно  гласуване, прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 293: 
 

В изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на 
Община Завет за периода 2013 – 2015 година, 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 придобие в 
собственост, и способите за тяхното придобиване; 

- обекти от първостепенно значение; 
- други данни, определени от общинския съвет. 



         На вниманието на Общинския съвет е предложена Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2015 
година.  

 Във връзка с гореизложеното и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
месното самоуправление и месната администрация във връзка с чл. 8, ал. 9 от 
Закона за общинската собственост и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският 
съвет – гр. Завет         

                                                      РЕШИ: 
 

1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост при Община Завет за 2015 година, както 
следва: 

 
 
 

ОБЩИНА ГРАД ЗАВЕТ 
 

 
 

 
 

Г О Д И Ш Н А 
 

П Р О  Г Р  А  М  А 
 

ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

В ОБЩИНА ЗАВЕТ 

за  2015 година 



І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Завет за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2015 г.  
            Тя съдържа: 

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

 2. 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; 

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

4. обекти от първостепенно значение; 
5. други данни, определени от общинския съвет. 
 

II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, 
СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО 

С 
ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

№ 
по 
ред 

 
Вид дейност 

Прогнозен 
резултат в 

  лв. 
 ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  
 А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  
   1. Отдаване под наем на помещения 12000,00 лв. 
   2. Отдаване под наем на терени                  0,00 лв.                      
   3. Отдаване под наем на жилища 0,00 лв. 
   4. Отдаване под наем на движими вещи 0,00 лв. 
   5. Отдаване под наем на земеделска земя, пасища и мери 74000,00 лв. 
 Всичко от управление на имоти-общинска собственост (Т.А) 86000,00 лв. 
 Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  
   1. Продажба на имоти-общинска собственост 30000,00 лв. 
   2. Продажба на земеделска земя 377000,00 лв. 
   3. Учредени вещни права 10000,00 лв. 
   4. Цена на ползване на дървесина от общинските горски територии 0,00 лв. 
   5. Цена на ползване на недървесни горски продукти 0,00 лв. 
   6. Концесии на микроязовири 0,00 лв. 
 
 

Всичко от разпореждане с имоти - общинска собственост 
(Т.Б) 

417000,00 лв. 

 ВСИЧКО ПРИХОДИ (Т.А + Т.Б) 503000,00 лв. 
 НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  
 
   1. 

За   технически   дейности   -   скици,   разделяне   или   обединяване   на 
имоти, заснемане на имоти и др.) 

1000,00 лв. 

   2. За оценки 2000,00 лв. 
   3. 
 

За обявления 1000,00 лв. 
 ВСИЧКО РАЗХОДИ 4000,00 лв. 

 

 



 

III. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 
ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ 

КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ 
ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА  

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ, ДАРЕНИЯ 
 № по        
ред 
 

 
Описание на имота 

 
    1. 
 

А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ЗАВЕТ  ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ 
 Част от имот за поставяне на павилион за вестници, списания и книги в с.Брестовене, 
кв.13 – „За озеленяване”     
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” 

    3. 
 
 

Терен за поставяне на павилион за вестници, списания и книги в гр.Завет, кв.82, УПИ 
І - Жилищно строителство   

    4. 
 

Терен в гр.Завет, кв. 86, УПИ ІІ-Автогара за монтиране на временно съоръжение 
/павилион/ за почистване на автомобили – монетна автомивка 
     5. Помещения от Младежки клуб гр.Завет с площ 58,18 м2 

    6. Част от сграда в гр.Завет, ул. „Лудогорие” №21 с площ 27,00 м2 
    7. Стоматологичен кабинет в Бивша болница в гр.Завет с площ 10,83 м2 
    8. Стоматологичен кабинет в Бивша болница в гр.Завет с площ 20,00 м2 
    9. Помещение в кметство с.Брестовене с площ 17,65 м2 
   10. Помещения в Читалище с.Острово с площ 40,26 м2 
   11. Помещение в Бивша Здравна служба в с.Прелез с площ 11,78 м2 
   12. Помещение в кметство с.Сушево с площ 10,89 м2 
   13. Част от бивше кметство в с.Иван Шишманово с площ 32,54 м2 
   14. Имот с номер 03402 с площ от 124,433 дка, местност „Орта Бурун” в землище 

с.Прелез, НТП: Нива 

 
   15. 

Имот с номер 021002 с площ от 138,146 дка, местност „Край село” в землище 
с.Прелез, НТП: Нива 

  
   16. 

Имот с номер 003035 с площ от 44,667 дка, местност „Мая Даа” в землище с.Прелез, 
НТП: Нива 

 
   17. 

Имот с номер 003034 с площ от 38,156 дка, местност „Мая Даа” в землище с.Прелез, 
НТП: Нива 

 
   18. 

Имот с номер 009003  с площ от 84,245 дка,  местност „Лозята” в землище с. Сушево, 
НТП: Нива 

 
   19. 

Имот с номер 010005  с площ от 172,157 дка, местност „Лозята” в землище с. 
Сушево, НТП: Нива  

 
   20. 

Имот с номер 011001 с площ от 140.315 дка, местност „Куффалар” в землище 
с.Сушево, НТП:  Др. трайно предназначение  

 
   21. 

Имот с номер 067007 с площ от 1,500 дка, местност „Могилите” в землище гр.Завет, 
НТП: Пасище, мера 

 
   22. 

Имот с номер 067008 с площ от 1,000 дка, местност „Могилите” в землище гр.Завет, 
НТП: Пасище, мера 

 
   23. 

Имот с номер 067009 с площ от 1,000 дка, местност „Могилите” в землище гр.Завет, 
НТП: Пасище, мера 



 
   24. 

Имот с номер 067010 с площ от 1,000 дка, местност „Могилите” в землище гр.Завет, 
НТП: Пасище, мера 

 
   25. 

Имот с номер 067011 с площ от 1,000 дка, местност „Могилите” в землище гр.Завет, 
НТП: Пасище, мера 

 
   26. 

Имот с номер 067012 с площ от 1,000 дка, местност „Могилите” в землище гр.Завет, 
НТП: Пасище, мера 

   27. Имот с номер 067014 с площ от 44,415 дка, местност „Могилите” в землище гр.Завет, 
НТП: Пасище, мера 

   28. 780,11 дка отдавани на безимотни и малоимотни 
   29. 120,939 дка маломерни имоти 
   30. 75,292 дка по чл.37в, ал.10 от ЗСПЗЗ 
   31. 5540.110 дка пасища и мери  
 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ЗАВЕТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ 
    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” 
    6. Имот в с.Веселец, кв.60, УПИ ІІ-60 
    7. Имот в гр.Завет, кв.50, УПИ ХVІІ-„Търговски комплекс” 
    8. Гаражи в гр.Завет, кв.50, УПИ ХІХ – „За автосервиз и автомивка” 

    9. Втори етаж на бивш „Здравен дом” с.Брестовене, кв.13, пл.№668 
   10. Имот в с.Веселец, кв.28, УПИ ХІІ – „Приемателен пункт” 
   11. Бивш „Здравен дом” с.Прелез, кв.49, УПИ V – „Кметство и здравна служба” 
   12. Имот № 000700, землище с.Брестовене, местност „Иванов Чифлик” 
   13. Имот в гр.Завет, кв.48, УПИ ХІІІ-1575 „За общ. обслужване” 
   14. Имот в гр.Завет, кв.50, УПИ ХІХ „За автосервиз и автомивка” 
   15. Имот в гр.Завет, кв.5, УПИ ХV-668, УПИ ХVІІ-667, УПИ ХVІ-667 
   16. Терен в гр.Завет, кв. 86, УПИ ІІ-Автогара за монтиране на временно съоръжение 

/павилион/ за почистване на автомобили – монетна автомивка 
   17. Имот с номер 023001 с площ от 125,403 дка, местност „Западен липак” в землището 

на гр.Завет, НТП: Овощна градина 
   18. Имот с номер 098001 с площ от 140,403 дка, местност „Дъбака” в землището на 

гр.Завет, НТП: Нива 
   19. Имот с номер 043024 с площ от 7,056 дка, местност „Могилите” в землище 

с.Острово, НТП: Нива 
   20. Имот с номер 051004 с площ от 4,602 дка, местност „Кумлук” в землище с.Прелез, 

НТП: Нива 
   21. Имот с номер 020001 с площ от 15,993 дка, местност „Каршъ тарла” в землище 

с.Прелез, НТП: Нива 
   22. Имот с номер 018041 с площ от 17,731 дка, местност „Каршъ тарла” в землище 

с.Прелез, НТП: Нива 
   23. Имот с номер 019029 с площ от 36,000 дка, местност „Каршъ тарла” в землище 

с.Прелез, НТП: Нива 
   24. Имот с номер 011001 с площ от 4,550 дка, местност  ”Коджа екинлик” в землище 

с.Прелез, НТП: Нива 
   25. Имот с номер 002011 с площ от 5,961 дка, местност „Мая даа” в землище с.Прелез, 

НТП: Нива 
   26. Имот с номер 001010 с площ от 0,320 дка, местност „Мая даа” в землище с.Прелез, 

НТП: Нива 



   27. Имот с номер 001008 с площ от 7,503 дка, местност „Мая даа” в землище с.Прелез, 
НТП: Нива 

   28. Имот с номер 006008 с площ от 2,675 дка, местност „Кумлук” в землище с.Прелез, 
НТП: Нива 

   29. Имот с номер 133005 с площ от 6,101 дка, местност „Паласча” в землище с.Острово, 
НТП: Нива 

   30. Имот с номер 129010 с площ от 5,553 дка, местност „Чайърлък” в землище с.Острово  
НТП: Нива 

   31. Имот с номер 129007 с площ от 0,986 дка, местност „Чайърлък” в землище с.Острово  
НТП: Нива 

   32. Имот с номер 129002 с площ от 3,475 дка, местност „Чайърлък” в землище с.Острово  
НТП: Нива 

   33. Имот с номер 128017 с площ от 1,928 дка, местност „Чайърлък” в землище с.Острово  
НТП: Нива 

   34. Имот с номер 134001 с площ от 19,595 дка, местност „Паласча” в землище с.Острово  
НТП: Нива 

   35. Имот с номер 044007 с площ от 2,153 дка, местност „Могилите” в землище с.Острово  
НТП: Нива 

   36. Имот с номер 064013 с площ от 6,179 дка, местност „Новите места” в землище 
с.Острово,  НТП: Нива 

   37. Имот с номер 134008 с площ от 6,482 дка, местност „Паласча” в землище с.Острово  
НТП: Нива 

   38. Имот с номер 069001 с площ от 5,735 дка, местност „Новите места” в землище 
с.Острово  НТП: Нива 

   39. Имот с номер 025091 с площ от 2,250 дка, местност „Каршията” в землище с.Острово  
НТП: Нива 

   40. Имот с номер 074002 с площ от 38,848 дка, местност „Юг ардъ” в землище с.Острово  
НТП: Нива 

   41. Имот с номер 010011 с площ от 9,988 дка, местност „Коджа екинлик” в землище 
с.Веселец,  НТП: Нива 

   42. Имот с номер 061024 с площ от 1,266 дка, местност „Коджа екинлик” в землище 
с.Брестовене,  НТП: Нива 

   43. Имот с номер 061023 с площ от 1,724 дка, местност „Коджа екинлик” в землище 
с.Брестовене,  НТП: Нива 

   44. Имот с номер 099038 с площ от 1,883 дка, местност „Янката” в землище 
с.Брестовене,  НТП: Нива 

   45. Имот с номер 011005 с площ от 1,328 дка, местност „Иванов Чифлик” в землище 
с.Брестовене,  НТП: Лозе 

   46. Имот с номер 100002 с площ от 3,001 дка, местност „Янката” в землище 
с.Брестовене,  НТП: Нива 

   47. Имот с номер 017004 с площ от 14,999 дка, местност „Домусчи кулак” в землище 
с.Брестовене,  НТП: Нива 

   48. Имот с номер 048018 с площ от 1,168 дка, местност „Чардакли” в землище 
с.Брестовене,  НТП: Нива 

   49. Имот с номер 110904 с площ от 6,801 дка, местност „Къшла” в землище 
с.Брестовене,  НТП: Нива 

   50. Имот с номер 079010 с площ от 11,034 дка, местност „Мастан” в землище 
с.Брестовене,  НТП: Нива 



   51. Имот с номер 057033 с площ от 3,028 дка, местност „Текнедже” в землище 
с.Брестовене,  НТП: Нива 

   52. Имот с номер 084006 с площ от 3,594 дка, местност „Ян тарла” в землище 
с.Брестовене,  НТП: Нива 

   53. Имот с номер 044077 с площ от 0,906 дка, местност „Чардакли” в землище 
с.Брестовене,  НТП: Нива 

   54. Имот с номер 011001 с площ от 0,959 дка, местност „Иванов Чифлик” в землище 
с.Брестовене,  НТП: Лозе 

   55. Имот с номер 100009 с площ от 2,407 дка, местност „Янката” в землище 
с.Брестовене,  НТП: Нива 

   56. Имот с номер 015011 с площ от 3,511 дка, местност „Янката” в землище 
с.Брестовене,  НТП: Нива 

   57. Имот с номер 011027 с площ от 1,056 дка, местност „Иванов Чифлик” в землище 
с.Брестовене,  НТП: Лозе 

   58. Имот с номер 011025 с площ от 2,478 дка, местност „Иванов Чифлик” в землище 
с.Брестовене,  НТП: Лозе 

   59. Имот с номер 011026 с площ от 0,525 дка, местност „Иванов Чифлик” в землище 
с.Брестовене,  НТП: Лозе 

 В. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ЗАВЕТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ 
ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ 

    1. Имот в гр.Завет, кв.47, УПИ VІІІ – „Жил. строителство” – полиция 
    2. Учредяване на ОПС на гаражи в гр.Завет, кв.98, УПИ І – „Жилищно строителство” 
    3. Учредяване на ОПС на гаражи в гр.Завет, кв.134, УПИ І – „Жилищно строителство” 
    4. Учредяване на ОПС на гаражи в гр.Завет, кв.82, УПИ І – „Жилищно строителство” 
    5. Право на прокарване на линейни обекти от техническата инфраструктура  
    6. Учредяване на ОПС за жил. строителство в гр.Завет, кв.85, УПИ Х – „Жил. 

строителство” 
 Г. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ЗАВЕТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ВНЕСЕ 

КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА 
   Няма 
 Д.  ДАРЕНИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 
 Няма 

 
ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ 
ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

 През  2015 година    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, за 
същите ще се процедира по реда на чл. 40 от Закона за общинската собственост. 
 
V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ 

   № по ред                                Описание на имотите                                                      Способ на придобиване 



 
 
 
 
1. 

По Мярка 321  „Основни услуги за насе-
лението и икономиката в селските 
райони”от Програма за развитие на 

селските райони 2007 – 2013г.  
Проект: „Подобряване достъпа на 
населението на община Завет, област 
Разград до спортни и свързани със 
свободното време и отдиха услуги” по 
Договор №17/321/01332/27.11.2012 г. 

строителство 

 
2. 

Рехабилитация на пътища от общинската 
пътна мрежа и реконструкция на улична 
мрежа, в населените места в община 
Завет  
 

строителство 

3. Изграждане на дневен център за 
възрастни хора - гр.Завет  

строителство 

 
VІ. ДРУГИ ДАННИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

ОПРЕДЕЛЯ   ОБЕКТИТЕ   ОТ   ПЪРВОСТЕПЕННО   ЗНАЧЕНИЕ    
 ЗА   ОБЩИНА  ЗАВЕТ: 

1.   „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и 
свързани със свободното време и отдиха услуги” 

2. Рехабилитация на пътища от общинската пътна мрежа и реконструкция на улична мрежа, 
в населените места в община Завет 
3. Изграждане на дневен център за възрастни хора- гр.Завет  
 
 

 
VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        1. Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост в Община Завет през 2015 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 Община Завет. 
        3. Настоящата програма е приета с Решение № 293 от Протокол №42/2015г. на 
Общински съвет – гр.Завет. 
 

 
        2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 
Областния управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
        Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 
обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 
        
 
 
 



        ОТНОСНО:   
        1.7. Застраховане на имоти – частна общинска собственост.    
                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
         Общинският съвет гр.Завет с 16(шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула)  от проведеното  поименно  гласуване, прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 294: 
 

В чл.9 ал.2 от Закона за общинската собственост е разписано, че: Общинския съвет 
определя имотите – частна общинска собственост, които подлежат  на задължително 
застраховане, включително срещу застрахователните рискове природни бедствия и 
земетресения.  

Застрахователните вноски се предвиждат по бюджета на общината или на съответните 
организации и юридически лица на бюджетна издръжка, на които имотите и вещите са 
предоставени за управление. 

 
Предложението на Общинската администрация е да се застраховат следните имоти  

- частна общинска собственост: 

№ Наименова- 

ние 

Населено 
място 

Акт за 
собственост 

Инвентарен 
номер 

стойност 

1. 

Едноетажна 

     масивна   сграда 

„Младежки Клуб” 

ЗАВЕТ 
АЧОС 

№10/25.04.2008 г. 
00022 

60707,50 
лв. 

2. 
Едноетажна 
масивна сграда 
„Сватбена зала” 

БРЕСТОВЕНЕ 
АЧОС 

№46/14.05.2009 г. 
00078 

42927,00 
лв. 

3. 

Дворно място с 
МС-1 

Сграда кметство 

СУШЕВО 
АОС 

№71/22.04.1998 г. 
21289 

8237,00 

лв. 

4. Спортна зала ОСТРОВО 
АОС 

№492/16.07.2001г. 
00084 

54111,00 
лв. 

 

 
Предвид гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и  във връзка и чл. 9, ал. 2 и ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, Общинският  съвет - гр. Завет    
            
                                                                       РЕШИ: 

 
1. ОПРЕДЕЛЯ имотите – частна общинска собственост, подлежащи на 

задължително застраховане през 2015 г., както следва: 
 

 
 



№ 
Наименова- 

ние 

Населено 
място 

Акт за 
собственост 

Инвент
арен 

номер 
Стойност 

1. 

Едноетажна 

     масивна   сграда 

„Младежки Клуб” 

ЗАВЕТ 
АЧОС 

№10/25.04.2008 г. 
00022 

60707,50 
лева 

2. 
Едноетажна 
масивна сграда 
„Сватбена зала” 

БРЕСТОВЕ
НЕ 

АЧОС 

№46/14.05.2009 г. 
00078 

42927,00 
лева 

3. 

Дворно място  

с МС-1 

Сграда кметство 

СУШЕВО 
АОС 

№71/22.04.1998 г. 
21289 

8237,00 

лева 

4. Спортна зала ОСТРОВО 

АОС 

№492/16.07.2001г
. 

00084 
54111,00 
лева 

 
 
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 – частна общинска собственост се 

застраховат 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. 
 

 
        ОТНОСНО:   
        1.8. Наредба № 7 за базисните (начални) цени за отдаване под  наем на обекти – 
общинска собственост.  
                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
         Общинският съвет гр.Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула)  от проведеното  поименно  гласуване, прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 295: 
 

Съгласно разпоредбите на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - гр.Завет и Наредба № 7 за 
базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, приета и 
последно изменена с Решение №107 по Протокол №16/15.03.2013г., е заложено ежегодно 
актуализиране до 1 март на наемните цени на обектите предоставени под наем, обвързани със 
статистически отчетения индекс на инфлация за предходната година. 

С писмено запитване Изх.№УД-02-20-58/21.01.2015г. до Национален статистически 
институт – Разград и получен отговор с Вх.№УД-02-20-58/26.01.2015г. е видно, че индексът 



на потребителските цени за месец Декември 2014г. спрямо месец Декември 2013г. е  99.1%,  
т.е.  инфлацията е минус  0,9 %”. 

 
  Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 20, ал. 6 от Наредба № 
2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Общински съвет – гр.Завет и чл. 9, ал. 1 от Наредба № 7 за базисните (начални) цени за 
отдаване под наем на обекти – общинска собственост, Общинският съвет – гр. Завет
              

РЕШИ: 
 

 1. Остава без промяна приетата с Решение №107 по Протокол №16/15.03.2013г., 
Наредба № 7 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти – общинска 
собственост.  

 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:   
        1.9. Утвърждаване на проект за самоделба на поземлен имот с номер 111538 в 
землище с. Брестовене. 
                                                                                Докл.:З.Исмаил–Зам.-кмет на Община 
         Общинският съвет гр.Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула) от проведеното  поименно  гласуване, прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 296: 
 

Със свое Решение №275 прието по Протокол №39/28.11.2014г. ,Общинският 
съвет гр.Завет възложи на Кмета на Община Завет да направи необходимото за 
изготвяне на проект за самоделба на общински имот с номер 111538 в землище 
с.Брестовене, ЕКАТТЕ 06481, общ.Завет, обл.Разград с площ 8,370 дка., трета 
категория, местност „Къшла”, с НТП - Нива. За имота има съставен Акт за частна 
общинска собственост №492/04.07.2014 год., вписан под №196, том 8, Вх.рег.№2103, 
д.№1619/08.07.2014г. в Служба по вписванията – гр.Кубрат, като се обособят 2 /два/ 
самостоятелни имота. 

       От горе описания имот са образувани имотите: 111554 и 111555.  

         Имотът  е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
- общинска собственост при Община Завет за 2014 – та година. 

         В изпълнение на т.1 от Решение №275 прието по Протокол №39/28.11.2014г. на 
Общински съвет гр.Завет на   вниманието на Общинския съвет е предоставен  проект 
за самоделба на поземлен имот с номер 111538 в землище с.Брестовене, общ.Завет,  
както  и следните документи: 

1. Проект за делба на имот №111538 – графична и текстова част 

2. Скица проект за делба №ФО2544/29.01.2015г. на ОСЗ-Завет 

3. Скица №ФО2545/29.01.2015г. на ОСЗ-Завет 

4. Скица №ФО2546/29.01.2015г. на ОСЗ-Завет 



 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 
от ЗОС и чл. 5, ал. 1, т.7 от Правилника за дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет гр. 
Завет  
          РЕШИ: 

 
1. Приема и утвърждава самоделбата на имот с номер 111538 в землище 

с.Брестовене, ЕКАТТЕ 06481, общ.Завет, обл.Разград с площ 8,370 дка., трета 
категория, местност „Къшла”, НТП – Нива с Акт за частна общинска собственост 
№492/04.07.2014 год., вписан под №196, том 8, Вх.рег.№2103, д.№1619/08.07.2014г. в 
Служба по вписванията – гр.Кубрат и следните самостоятелни имоти:  

 1.1. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот №111554, с начин на 
трайно ползване: Нива, с площ 4,060 дка, трета категория, местност „Къшла” по КВС 
на с.Брестовене, ЕКАТТЕ 06481, общ.Завет, обл.Разград, при граници и съседи: имот 
№ 111539-Нива на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №111538-Нива на община Завет, 
имот № 000117-Населено място на с.Брестовене, имот №111538-Нива на община 
Завет, имот №033001-Пасище,мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №111555-Нива 
на община Завет, имот №111538-Нива на община Завет, имот №111537-Нива на Земи 
по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №111541-Нива насл. на Цаню Стойчев Христов, имот 
№111538-Нива на община Завет, имот №111540-Нива насл. на Дико Вълов Панчев, 
имот №111538-Нива на община Завет. Имотът е образуван от имот №111538, съгласно 

Скица №ФО2545 от 29.01.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – гр.Завет. 

1.2. Земеделска земя от общинския поземлен фонд - имот №111555, с начин на 
трайно ползване: Нива, с площ 4,311дка, трета категория, местност „Къшла” по КВС 
на с.Брестовене, ЕКАТТЕ 06481, общ.Завет, обл.Разград, при граници и съседи: имот 
№  111554-Нива на Община Завет, имот №111538-Нива на Община Завет, имот 
№033001-Пасище, мера на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №111538-Нива на община 
Завет, имот №111537-Нива на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №111538-Нива на 
община Завет, имот №111537-Нива на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. Имотът е образуван от 
имот №111538, съгласно Скица №ФО2546/29.01.2015г. на „Общинска служба по 

земеделие” – гр.Завет. 

2. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 
снабдяване с акт за собственост на новообразуваните имоти и да предложи същите за 
включване в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост при Община Завет за 2015 – та година, като самостоятелни парцели. 

            Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 
Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящото решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявява-
нето му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 
        ОТНОСНО:   
        1.10. 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.,  Решение № 05 от 2012 г. и  Решение № 184 от 2013 г.). 
                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
         Общинският съвет гр.Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула)  от проведеното   гласуване, прие следното 



 
РЕШЕНИЕ № 297: 

 
С Решение № 41 по  Протокол №05/28.02.2008 г. на Общинския съвет – Завет е  

приета Наредба  № 17 за  определяне размера на местните данъци на територията на 
община Завет, изм.и доп. с Решение №131 от Протокол № 18/26.01.2009г., изм. и  доп. с 
Решение № 242 от Протокол № 34/23.04.2010г, изм.и доп. с Решение №299 от Протокол 
№44/31.01.2011г.,изм.и доп. с Решение № 25 от Протокол №05/20.02.2012г. ,  изм.и доп. с 
Решение №184 от Протокол №27/14.12.2013г. в сила от 01.01.2014 г. на Общинския съвет 
гр. Завет) 
 През 2014 г. при  извършена проверка от Районна прокуратура Кубрат за 
законосъобразността  на наредбите, издадени на основание чл.1, ал.2 и чл.9 от Закона за 
местните данъци и такси /ЗМДТ/ е  констатирано, че  при актуализиране на Наредба № 17 
за определяне размера на местните данъци на територията на Община Завет не е взета 
предвид разпоредбата на чл. 32, ал.2 – ал.7 от Закона за местните данъци и такси. Въз 
основа на тази  констатация, Районна прокуратура  Кубрат  прави  Предложение  наш вх. 
№ 03-428 от 11.06.2014 г. до  Председателя на Общински съвет Завет  за актуализиране на 
наредбата. Това налага разпоредбата на чл.25  от Наредба № 17 на Общински съвет Завет 
да бъде допълнена, съобразно изискванията на ЗМДТ. 
 На 18.12.2014 г. в ДВ., бр.105 бе обнародван Закон за изменение и допълнение на 
Закона за данък върху добавената стойност, в § 43 от Преходните и заключителни 
разпоредби на който, са  приети изменения и допълнения в Закона за местните данъци и 
такси, както следва:  
 В чл.3 от ЗМДТ е приета нова ал.2, с която се дава възможност на данъчно 
задължените лица да подават данъчни декларации по електронен път по реда на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс. 
 В раздел І от закона е създаден нов чл.5а, който вменява на общините нови 
задължения: 

(1) Общините предоставят ежедневна информация по електронен път на 

Министерството на финансите за:  

1. идентификационните данни за задължените лица по този закон;  

2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и 

отчетните им стойности;  

3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане;  

4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон;  

5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените 

задължения;  

6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон;  

7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на 

местните данъци и такси.  

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя по ред, начин и във формат, определени 

със заповед на министъра на финансите.  

(3) Заповедта по ал. 2 се публикува на интернет страниците на Министерството 

на финансите и Националното сдружение на общините в Република България.  

 

В чл.19, ал.1 от закона е вменено на общините ново задължение – да съобщават на 
данъчно задължените лица дължимия данък върху недвижимите имоти в срок до 1 март 
на годината, за която е дължим.  



В чл.28, ал.1 и ал.2 от закона с измененията се конкретизират датите на сроковете, 
до които се заплаща Данъка върху недвижимите имоти, както и срока, в който 
предплатилите ДНИ за цялата година могат да ползват отстъпка 5 на сто.  

Промени се правят и в чл.48 и 49. 
С измененията на чл.51 от закона, службите по вписвания са задължени в седем 

дневен срок да уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, 
изменените или прекратени вещни права върху недвижимите имоти, а органите на МВР 
да предоставят ежедневно по електронен път на Министерството на финансите данни от 
регистъра за регистрираните, отчислените и спрените от движение пътни превозни 
средства, която информация  се предоставя по електронен път на общините; 

В чл.54 се правят изменения и допълнения, с които се  променя начина при 
облагане с данък  върху превозните средства, въз основа на подадената информация от 
МВР и в кои случаи се подава данъчна декларация от ДЗЛ; 

В чл.60 се конкретизират датите за внасяне на данъка върху превозните средства,  
като се заличава  думата „от 01 март”. 

Приетите в Закона за местните данъци и такси изменения и допълнения налагат 
прецизиране  разпоредбите на  Наредба 17 на Общинския съвет Завет за определяне 
размера на местните данъци на територията на община Завет. 

 
1. Основни цели, които се поставят: 
• Наредбата да се приведе в съответствие с нормативните изисквания; 
• Стимулиране спазването на правилата и нормите регламентирани в Закона за 

местните данъци и такси. 
 
2. Финансови и други средства за прилагане изискванията на наредбата не са  
необходими. 
 
3. Очаквани резултати: 
• Подобряване цялостната  дейност по прилагане  на наредбата; 
 
4. Съответствие с правата на Европейския съюз: 
• Предложеното изменение и допълнение на Наредба 17 на Общински съвет Завет за 

определяне  размера на местните данъци на територията на Община Завет е в 
съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление. 

 
На   вниманието на Общинския съвет е предоставен  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.,  Решение № 05 от 2012 г., 
Решение № 184 от 2013 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  14.01.2015 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, 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.,  Решение № 05 от 2012 г. и Решение № 184 от 2013 г) 

 
§1. Създава се нов чл.2а със следното съдържание:  
„Чл.2а.  Данъчните декларации за облагане с посочените в чл.2 от наредбата 

местни данъци се подават  в Общинска администрация Завет от данъчно задължените 
лица или от техни законни представители по образец, одобрен от министъра на 
финансите.  Данъчните декларации  могат да се подадат и по електронен път по реда на 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в сроковете посочени в Закона за местните 
данъци и такси."  

 
§ 2. Създава се нов чл.2б със следното съдържание: 
„Чл.2б (1) Общините предоставят ежедневна информация по електронен път на 

Министерството на финансите за:  

1. идентификационните данни за задължените лица по този закон;  

2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и  

отчетните им стойности;  

3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане;  

4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон;  

5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените 

задължения;  

6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон;  

7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на 

местните данъци и такси.  

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя по ред, начин и във формат, определени 

със заповед на министъра на финансите.  

 
       § 3. В чл. 10, ал. 1,  създава т. 5 

«т.5 .  безналично чрез ПОС устройство“. 
 
       § 4. В чл.11 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В алинея 1 израза „от 01 март до 30 юни и до 30 октомври” се заменя с израза 
„до 30 юни и до 31 октомври”: 

2. В алинея 2 изразът  „от 1 март” се заличава. 
 

       § 5. В чл.18  ал. 1 накрая се добавя „и се съобщава на данъчно задължените лица 
до 1 март на същата година». 

 
§ 6.   В чл. 25 се създават нови алинеи 2 -7, както слева: 



«(2) За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или 
сестра, 6-месечният срок от подаване на декларацията тече от узнаването, че наследството 
е открито. 

 (3) За имуществата на лица, обявени от съда за отсъстващи, декларацията се подава 
от лицата, които се явяват наследници на обявения за отсъстващ към момента на 
последното известие от него. В тези случаи 6-месечният срок за подаване на декларацията 
започва да тече от въвеждането във владение. 

 (4) Когато наследникът е лице, което е било заченато към момента на откриване на 
наследството и е живородено, срокът по ал. 1 за неговите законни представители започва 
да тече от деня на раждането му. 

 (5) Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници. 
 (6) Данъчно задължените лица посочват в декларацията полученото наследствено 

имущество по вид, местонахождение и оценка. 
(7) Наследствени имущества, за които данъчно задължените лица са узнали след 

изтичане на сроковете по предходните алинеи, се декларират в едномесечен срок от 
узнаването. В тези случаи дължимият данък се преизчислява.» 

 
§ 7. В чл. 37  създава нова ал. 3, както следва: 
«Ал.3. Декларация по ал. 2 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, 

т. 5, 6, 8 и 9 от ЗМДТ,  както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с 
нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с 
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.  

 
§ 8.  Изм. и доп.  чл. 40, който придобива следния вид: 
 
«Чл. 40. (1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската 

администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, 
поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно 
задълженото лице.  

(2) Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на общините:  
1. ежедневно - чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между 

Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните 
данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните 
превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или  

2. ежемесечно - на електронен носител.  
(3) Алинея 1 не се прилага, когато:  
1. пътното превозно средство е придобито по наследство;  
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;  
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен 

адрес, съответно седалище на територията на страната;  
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;  
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на 

данъчното облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, когато в регистъра има данни за 
екологичната категория на превозното средство.;  

(4) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, 
декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните 
от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, 
които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от 
датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по 
наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ.; 



(5) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно 
седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по 
регистрация на превозното средство. 

(6) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от 
данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал. 4 или с 
подаване на нова данъчна декларация. 

(7) Служителят на общинската администрация може да изисква документи, 
удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При 
прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице представя 
документ от компетентен орган. 

(8) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите 
съсобственици. 

(9) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, 
за такава се приема годината на първата му регистрация. 

(10) Когато няма налична информация в общината за платения данък по чл. 44, 
собственикът представя документ за платения данък при придобиването на 
декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху 
добавената стойност - документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената 
стойност.; 

(11) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 55, ал. 7  
от ЗМДТ липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни 
средства, в декларацията по ал. 4 се посочва допустимата максимална маса на състава от 
превозни средства, определена от производителя. 

(12) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за 
определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинската 
администрация и се съобщава на лицето.  

 
§ 9. В чл. 46 се правят следните изменения: 
1. В изречение първо израза „от 01 март до 30 юни и до 30 октомври” се заменя с 

израза „до 30 юни и до 31 октомври”; 
2. В изречение 2 израза „от 1 март” се заличава. 
 

   § 10. В чл.47 ал.1   думите „ал. 2" се заменят с „ал. 5".  
 

  § 11. Наредбата  влиза в сила от 01 януари 2015 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:   
        1.11. Одобряване на план-сметка на необходимите разходи за предоставяне на 
услугите по осигуряване на съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране 
на битови отпадъци, експлоатация на депа за битови отпадъци и поддържане 
чистотата на местата за обществено ползване на територията на община Завет 
за 2015г. 

                                                                             Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 



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

РЕШЕНИЕ № 298: 
 

На основание чл.66,  ал. 1 от ЗМДТ, такса битови отпадъци се определя в годишен 
размер за всяко населено място въз основа на одобрена от Общински съвет план -сметка 
за всяка дейност, включваща необходимите разходи за 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. 

В съответствие с разпоредбата на чл.57 от Закона за управление на отпадъците  
„Разходите за дейности с битови отпадъци и изпълнение на задълженията на органите на 
местно самоуправление и местна администрация по глава втора, раздел III от този закон 
се предвиждат по бюджета на съответната община в размер, не по-малък от планираните 
за съответната година приходи от местни такси  по чл. 6, ал. 1, буква "а" от  Закона за 
местните данъци и такси”/ такса битови отпадъци/ . 

При изготвянето на разчетите за 2015 г. за обезпечаване изпълнението на 
вменените със Закона за управление на отпадъците отговорности и поддържане на добро 
качество на предлаганите услуги по чистотата в населените места на територията на 
община Завет е предвидено:  

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

    2. Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането 
им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им; 

    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, които за 2015г. са 
общо в размер 31.86 лв  на тон; 

   4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  
почистване на територии за обществено ползване,  разположени извън границите на 
населените места;    

В резултат на анализиране на разходите свързани с обезпечението и изпълнението 
на присъщо необходимите дейности, посочени по-горе, изхождайки от обстоятелството, 
че през последните няколко години тези разходи надвишават значително приходите от 
такса смет,  е предложена оптимизация по организирането и изпълнението на тези 
дейности. Изготвена е подробна план – сметка на разходите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане чистотата на територията на населените места в Община Завет 
за 2015 година при намалена честота на събиране и извозване на битовите отпадъци. 

 
 Районите на сметосъбирането  и честотата на извозване на отпадъците са 
определени със Заповед № УД-02-480/15.08.2014г. на Кмета на община Завет. 

 



План – сметката, на стойност 220 602,47 лв.,  включва необходимите разходи за 
изпълнение дейностите посочени в чл.66 ал.1 от ЗМДТ по населени места на  
територията на община Завет.  
 
Предвид   гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 66, ал.1 от Закона за 
местните данъци и такси, Общинският съвет гр. Завет  
          

РЕШИ: 
 

        1. Общинският  съвет – Завет  одобрява план-сметка на необходимите разходи за 
предоставяне на услугите по осигуряване на съдове за битови отпадъци, събиране и 
транспортиране на битови отпадъци, експлоатация на депа за битови отпадъци и 
поддържане чистотата на местата за обществено ползване на територията на 
община Завет за 2015г. на  общата стойност  220 602,47 лв. , съгласно Приложение № 
1;1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8. и  Приложение № 2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7,  
както следва: 

 
 
 
 
 
 
 



    Приложение №1 
ПЛАН – СМЕТКА  
ЗА 2015 ГОДИНА 

     
І. Очакван приход /общо/ -  220 602,47 лв ., в т. ч.:    
     

Чл.66, ал.1, т.1 Чл.66, ал.1, т.2 Чл.66, ал.1, т.3  Чл.66, ал.1, т.4 

Общ приход 
осигуряване на съдове за 
съхраняване на битовите 

отпадъци - контейнери, кофи 
и други 

събиране включително 
разделно на битовите отпадъци 

и транспортирането им до 
депата или други инсталации и 
съоръжения за третирането им  

проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 

и мониторинг на депата за битови 
отпадъци или други инсталации или 

съоражения за обезвреждане, 
рециклиране и оползотворяване на 

БО, включително отчисленията по чл. 
60 и 64 от ЗУО 

почистване на уличните платна, 
площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, 
предназначени за обществено ползване 

4 881,96 лв 144 555,46 лв 37 739,99 лв 33 425,06 лв 220 602,47 лв 
     

     
     
ІІ. Очакван разход в зависимост от извършената услуга –  220 602,47 лв ., в т. ч.:  
     

Чл.66, ал.1, т.1 Чл.66, ал.1, т.2 Чл.66, ал.1, т.3  Чл.66, ал.1, т.4 

Общ разход 
осигуряване на съдове за 
съхраняване на битовите 

отпадъци - контейнери, кофи 
и други 

събиране включително 
разделно на битовите отпадъци 

и транспортирането им до 
депата или други инсталации и 
съоръжения за третирането им  

проучване, проектиране, изграждане, 
поддържане, експлоатация, закриване 

и мониторинг на депата за битови 
отпадъци или други инсталации или 

съоражения за обезвреждане, 
рециклиране и оползотворяване на 

БО, включително отчисленията по чл. 
60 и 64 от ЗУО 

почистване на уличните платна, 
площадите, алеите, парковите и другите 

територии от населените места, 
предназначени за обществено ползване 

4 881,96 лв 144 555,46 лв 37 739,99 лв 33 425,06 лв 220 602,47 лв 

 
 



 
 
 
 

              Приложение № 1.1 
Очаквани приходи от такса смет за 2015 година  

ОБЩО                
                 

Видове 
имоти 

Видове услуги по чл.66 ал.1 от ЗМДТ 
чл.66 ал.1 т.1 чл.66 ал.1  т.2 чл.66 ал.1 т.3 чл.66 ал. 1 т.4 

осигуряване на съдове за 
съхраняване на битовите 

отпадъци - контейнери, кофи и 
други 

събиране включително разделно 
на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата 
или други инсталации и 

съоръжения за третирането им  

проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови 
отпадъци или други инсталации 

или съоражения за обезвреждане, 
рециклиране и оползотворяване 

на БО, включително 
отчисленията по чл. 60 и 64  от 

ЗУО 

почистване на уличните платна, 
площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените 
места, предназначени за 

обществено ползване 

дан. 
оценка, 

лв 

про-
мил 

приход 
на 

100% 

приход 
на 90% 

дан. 
оценка, 

лв 
промил 

приход 
на 

100% 

приход 
на 90% 

дан. 
оценка, 

лв 
промил 

приход 
на 

100% 

приход 
на 90% 

дан. 
оценка, 

лв 
промил 

приход 
на 

100% 

приход 
на 90% 

Жилищни 
имоти 

24 780 165 0,100 2 478 2 230 24 780 165 4,500 111 511 100 360 24 780 165 1,200 29 736 26 763 
24 780 

165 
0,700 17 346 15 612 

Нежилищни 
имоти 

9 821 287 0,300 2 946 2 652 9 821 287 5,000 49 106 44 196 9 821 287 1,200 11 786 10 607 9 821 287 0,800 7 857 7 071 

незастроени 
имоти  

/само земя/ 
4 115 795 0,000 0 0 4 115 795 0,000 0 0 4 115 795 0,100 412 370 4 115 795 2,900 11 936 10 742 

ОБЩО: 38 717 247   5 424 4 882     160 617 144 555 38 717 247   41 933 37 740 
38 717 

247 
  37 139 33 425 

Всичко приходи на 100%:  245 113,85         
Всичко приходи на 90%:   220 602,47         



 
 
          Приложение № 1.2     

Очаквани приходи от такса смет за 2015 година      
БРЕСТОВЕНЕ                

                 

Видове 
имоти 

Видове услуги по чл.66 ал.1 от ЗМДТ 

чл.66 ал.1 т.1 чл.66 ал.1  т.2 чл.66 ал.1 т.3 чл.66 ал. 1 т.4 

осигуряване на съдове за 
съхраняване на битовите 

отпадъци - контейнери, кофи и 
други 

събиране включително разделно 
на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата 
или други инсталации и 

съоръжения за третирането им  

проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови 
отпадъци или други инсталации 

или съоражения за 
обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на БО, 
включително отчисленията по 

чл. 60 и 64  от ЗУО 

почистване на уличните платна, 
площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените 
места, предназначени за 

обществено ползване 

дан. 
оценка, 

лв 

про-
мил 

приход 
на 

100% 

приход 
на 90% 

дан. 
оценка, 

лв 

про-
мил 

приход 
на 

100% 

приход 
на 90% 

дан. 
оценка, 

лв 

про-
мил 

приход 
на 

100% 

приход 
на 90% 

дан. 
оценка, 

лв 

про-
мил 

приход 
на 

100% 

приход 
на 90% 

Жилищни 
имоти 

5 149 
182 

0,100 515 463 5 149 182 4,500 23 171 20 854 5 149 182 1,200 6 179 5 561 
5 149 
182 

0,700 3 604 3 244 

Нежилищни 
имоти 

2 441 
619 

0,300 732 659 2 441 619 5,000 12 208 10 987 2 441 619 1,200 2 930 2 637 
2 441 
619 

0,800 1 953 1 758 

незастроени 
имоти  /само 

земя/ 
216 863 0,000 0 0 216 863 0,000 0 0 216 863 0,100 22 20 216 863 2,900 629 566 

ОБЩО: 7 807 
664 

  1 247 1 123     35 379 31 841 7 807 664   9 131 8 218 
7 807 
664 

  6 187 5 568 

Всичко приходи на 100%:  51 944,09         

Всичко приходи на 90%:   46 749,68         

 
 



 
 
          Приложение № 1.3     

Очаквани приходи от такса смет за 2015 година      
ОСТРОВО                
                 

Видове 
имоти 

Видове услуги по чл.66 ал.1 от ЗМДТ 

чл.66 ал.1 т.1 чл.66 ал.1  т.2 чл.66 ал.1 т.3 чл.66 ал. 1 т.4 

осигуряване на съдове за 
съхраняване на битовите 

отпадъци - контейнери, кофи и 
други 

събиране включително разделно 
на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата 
или други инсталации и 

съоръжения за третирането им  

проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови 
отпадъци или други инсталации 

или съоражения за 
обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на БО, 
включително отчисленията по 

чл. 60 и 64  от ЗУО 

почистване на уличните платна, 
площадите, алеите, парковите и 

другите територии от 
населените места, 

предназначени за обществено 
ползване 

дан. 
оценка, 

лв 

про-
мил 

приход 
на 

100% 

приход 
на 90% 

дан. 
оценка, 

лв 

про-
мил 

приход 
на 

100% 

приход 
на 90% 

дан. 
оценка, 

лв 

про-
мил 

приход 
на 

100% 

приход 
на 90% 

дан. 
оценка, 

лв 

про-
мил 

приход 
на 

100% 

приход 
на 90% 

Жилищни 
имоти 

6 079 
111 

0,100 608 547 6 079 111 4,500 27 356 24 620 6 079 111 1,200 7 295 6 565 6 079 111 0,700 4 255 3 830 

Нежилищни 
имоти 

2 320 
527 

0,300 696 627 2 320 527 5,000 11 603 10 442 2 320 527 1,200 2 785 2 506 2 320 527 0,800 1 856 1 671 

незастрое-
ни имоти  

/само земя/ 
578 843 0,000 0 0 578 843 0,000 0 0 578 843 0,100 58 52 578 843 2,900 1 679 1 511 

ОБЩО: 8 978 
481 

  1 304 1 174     38 959 35 063 8 978 481   10 137 9 124 8 978 481   7 790 7 011 

Всичко приходи на 100%:  58 190,60         
Всичко приходи на 90%:   52 371,54         

 
 



 

          Приложение № 1.4     
Очаквани приходи от такса смет за 2015 година      

ВЕСЕЛЕЦ                
                 

Видове 
имоти 

Видове услуги по чл.66 ал.1 от ЗМДТ 

чл.66 ал.1 т.1 чл.66 ал.1  т.2 чл.66 ал.1 т.3 чл.66 ал. 1 т.4 

осигуряване на съдове за 
съхраняване на битовите 

отпадъци - контейнери, кофи и 
други 

събиране включително 
разделно на битовите 

отпадъци и транспортирането 
им до депата или други 

инсталации и съоръжения за 
третирането им  

проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови 
отпадъци или други инсталации 

или съоражения за 
обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на БО, 
включително отчисленията по 

чл. 60 и 64  от ЗУО 

почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, 

парковите и другите 
територии от населените 
места, предназначени за 

обществено ползване 

дан. 
оценка, 

лв 

про-
мил 

приход 
на 

100% 

приход 
на 90% 

дан. 
оценка, 

лв 

про-
мил 

приход 
на 

100% 

приход 
на 90% 

дан. 
оценка, 

лв 

про-
мил 

приход 
на 

100% 

приход 
на 90% 

дан. 
оценка 

лв 

про-
мил 

приход 
на 

100% 

приход 
на 90% 

Жилищни 
имоти 

2 283 706 0,100 228 206 2 283 706 4,500 10 277 9 249 2 283 706 1,200 2 740 2 466 
2 283 
706 

0,700 1 599 1 439 

Нежилищни 
имоти 

484 989 0,300 145 131 484 989 5,000 2 425 2 182 484 989 1,200 582 524 484 989 0,800 388 349 

незастроени 
имоти  

/само земя/ 
594 724 0,000 0 0 594 724 0,000 0 0 594 724 0,100 59 54 594 724 2,900 1 725 1 552 

ОБЩО: 3 363 419   374 336     12 702 11 431 3 363 419   3 382 3 044 
3 363 
419 

  3 711 3 340 

Всичко приходи на 100%:  20 168,68         

Всичко приходи на 90%:   18 151,81         



 
          Приложение № 1.5     

Очаквани приходи от такса смет за 2015 година      
Прелез                

                 

Видове 
имоти 

Видове услуги по чл.66 ал.1 от ЗМДТ 

чл.66 ал.1 т.1 чл.66 ал.1  т.2 чл.66 ал.1 т.3 чл.66 ал. 1 т.4 

осигуряване на съдове за 
съхраняване на битовите отпадъци 

- контейнери, кофи и други 

събиране включително разделно 
на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата 
или други инсталации и 

съоръжения за третирането им  

проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови 
отпадъци или други инсталации 

или съоражения за обезвреждане, 
рециклиране и оползотворяване на 

БО, включително отчисленията 
почл. 60 и 64  от ЗУО 

почистване на уличните платна, 
площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените 
места, предназначени за 

обществено ползване 

дан. 
оценка, 

лв 

промил 
приход 

на 
100% 

приход 
на 90% 

дан. 
оценка, 

лв 

про-
мил 

приход 
на 

100% 

приход 
на 90% 

дан. 
оценка, 

лв 

про-
мил 

приход 
на 100% 

приход 
на 90% 

дан. 
оценка, 

лв 

про-
мил 

приход 
на 

100% 

приход 
на 90% 

Жилищни 
имоти 

1 227 582 0,100 123 110 
1 227 
582 

4,500 5 524 4 972 1 227 582 1,200 1 473 1 326 1 227 582 0,700 859 773 

Нежилищни 
имоти 

153 455 0,300 46 41 153 455 5,000 767 691 153 455 1,200 184 166 153 455 0,800 123 110 

незастроени 
имоти  

/само земя/ 
344 480 0,000 0 0 344 480 0,000 0 0 344 480 0,100 34 31 344 480 2,900 999 899 

ОБЩО: 1 725 516   169 152     6 291 5 662 1 725 516   1 692 1 523 1 725 516   1 981 1 783 

Всичко приходи на 100%:  10 132,94         

Всичко приходи на 90%:   9 119,64         

 
 



          Приложение № 1.6     
Очаквани приходи от такса смет за 2015 година      

Сушево                

Видове 
имоти 

Видове услуги по чл.66 ал.1 от ЗМДТ 

чл.66 ал.1 т.1 чл.66 ал.1  т.2 чл.66 ал.1 т.3 чл.66 ал. 1 т.4 

осигуряване на съдове за 
съхраняване на битовите 

отпадъци - контейнери, кофи и 
други 

събиране включително разделно 
на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или 
други инсталации и съоръжения за 

третирането им  

проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови 
отпадъци или други инсталации 

или съоражения за 
обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на БО, 
включително отчисленията по 

чл. 60 и 64  от ЗУО 

почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии 
от населените места, 

предназначени за обществено 
ползване 

дан. 
оценка, 

лв 

Про 
мил 

приход 
на 100% 

приход 
на 90% 

дан. 
оценка, 

лв 

Про 
мил 

приход 
на 100% 

при-
ход на 

90% 

дан. 
оценка, 

лв 

пром
ил 

приход 
на 

100% 

приход 
на 90% 

дан. 
оценка, 

лв 

про
мил 

приход 
на 100% 

приход 
на 90% 

Жилищни 
имоти 

850 481 0,100 85 77 850 481 4,500 3 827 3 444 850 481 1,200 1 021 919 850 481 
0,70

0 
595 536 

Нежилищни 
имоти 

103 761 0,300 31 28 103 761 5,000 519 467 103 761 1,200 125 112 103 761 
0,80

0 
83 75 

незастроени 
имоти  /само 

земя/ 
404 007 0,000 0 0 404 007 0,000 0 0 404 007 0,100 40 36 404 007 

2,90
0 

1 172 1 054 

ОБЩО: 1 358 248   116 105     4 346 3 911 1 358 248   1 185 1 067 1 358 248   1 850 1 665 

Всичко приходи на 100%:  7 497,60         

Всичко приходи на 90%:   6 747,84         



Очаквани приходи от такса смет за 2015 година             Приложение № 1.7     
Ив. Шишманово                

Видове 
имоти 

Видове услуги по чл.66 ал.1 от ЗМДТ 

чл.66 ал.1 т.1 чл.66 ал.1  т.2 чл.66 ал.1 т.3 чл.66 ал. 1 т.4 

осигуряване на съдове за 
съхраняване на битовите 

отпадъци - контейнери, кофи и 
други 

събиране включително разделно 
на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата 
или други инсталации и 

съоръжения за третирането им  

проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за 

битови отпадъци или други 
инсталации или съоражения за 
обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на БО, 
включително отчисленията по 

чл. 60 и 64  от ЗУО 

почистване на уличните платна, 
площадите, алеите, парковите и 

другите територии от 
населените места, 

предназначени за обществено 
ползване 

дан. 
оценка, 

лв 

промил 
приход 

на 
100% 

приход 
на 90% 

дан. 
оценка 

лв 

промил 
приход 

на 
100% 

приход 
на 90% 

дан. 
оценка, 

лв 
промил 

приход 
на 

100% 

При- 
ход 
на 

90% 

дан. 
оценка, 

лв 

про
мил 

приход 
на 

100% 

приход 
на 90% 

Жилищни 
имоти 

666 603 0,100 67 60 666 603 4,500 3 000 2 700 666 603 1,200 800 720 666 603 0,700 467 420 

Нежилищни 
имоти 

76 181 0,300 23 21 76 181 5,000 381 343 76 181 1,200 91 82 76 181 0,800 61 55 

незастроен
и имоти  

/само земя/ 
137 013 0,000 0 0 137 013 0,000 0 0 137 013 0,100 14 12 137 013 2,900 397 358 

ОБЩО: 879 797   90 81     3 381 3 043 879 797   905 815 879 797   925 832 

Всичко приходи на 100%:  5 300,08         
Всичко приходи на 90%:   4 770,07         



          Приложение № 1.8     
Очаквани приходи от такса смет за 2015 година      

ЗАВЕТ                
                 

Видове 
имоти 

Видове услуги по чл.66 ал.1 от ЗМДТ 

чл.66 ал.1 т.1 чл.66 ал.1  т.2 чл.66 ал.1 т.3 чл.66 ал. 1 т.4 

осигуряване на съдове за 
съхраняване на битовите 

отпадъци - контейнери, кофи и 
други 

събиране включително 
разделно на битовите 

отпадъци и 
транспортирането им до 

депата или други инсталации 
и съоръжения за третирането 

им  

проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за БО 
или други инсталации или 

съоражения за обезвреждане, 
рециклиране и 

оползотворяване на БО, 
включително отчисленията по 

чл. 60 и 64  от ЗУО 

почистване на уличните платна, 
площадите, алеите, парковите и 

другите територии от 
населените места, 

предназначени за обществено 
ползване 

дан. 
оценка, 

лв 

про-
мил 

При- 
ход 
на 

100% 

При- 
ход 
на 

90% 

дан. 
оценка, 

лв 

про
мил 

приход 
на 

100% 

При- 
ход 
на 

90% 

дан. 
оценка, 

лв 

про-
мил 

При- 
ход на 
100% 

При- 
ход 
на 

90% 

дан. 
оценка, 

лв 

про-
мил 

При- 
ход на 
100% 

приход 
на 90% 

Жилищни 
имоти 

8 523 501 0,100 852 767 
8 523 
501 

4,50
0 

38 356 34 520 8 523 501 1,200 10 228 9 205 8 523 501 
0,70

0 
5 966 5 370 

Нежилищни 
имоти 

4 240 756 0,300 1 272 1 145 
4 240 
756 

5,00
0 

21 204 19 083 4 240 756 1,200 5 089 4 580 4 240 756 
0,80

0 
3 393 3 053 

незастроен
и имоти  

/само земя/ 
1 839 867 0,000 0 0 

1 839 
867 

0,00
0 

0 0 1 839 867 0,100 184 166 1 839 867 
2,90

0 
5 336 4 802 

ОБЩО: 14 604 124   2 125 1 912     59 560 53 604 14 604 124   15 501 13 951 14 604 124   14 695 13 225 

Всичко приходи на 100%:  91 879,88         
Всичко приходи на 90%:   82 691,89         

 



Населено място 

Видове услуги по чл.66 ал.1 от ЗМДТ 

общо 
разходи 

чл.66 ал.1 т.1 чл.66 ал.1  т.2 чл.66 ал.1 т.3 чл.66 ал. 1 т.4 

осигуряване на 
съдове за 

съхраняване на 
битовите 

отпадъци - 
контейнери, 

кофи и други 

събиране включително 
разделно на битовите 

отпадъци и 
транспортирането им до 

депата или други 
инсталации и 

съоръжения за 
третирането им  

проучване, проектиране, 
изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови 
отпадъци или други инсталации 

или съоражения за 
обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на БО, 
включително отчисленията по 

чл. 60 и 64 от ЗУО 

почистване на уличните 
платна, площадите, алеите, 

парковите и другите 
територии от населените 
места, предназначени за 

обществено ползване 

гр. Завет 1 912,12 лв 53 603,58 13 950,99 лв 13 225,20 лв 82 691,89 лв 
с. Брестовене 1 122,66 лв 31 841,47 8 217,58 лв 5 567,96 лв 46 749,68 лв 
с. Острово 1 173,66 лв 35 062,77 9 123,70 лв 7 011,40 лв 52 371,54 лв 
с. Веселец 336,48 лв 11 431,46 3 043,72 лв 3 340,16 лв 18 151,81 лв 
с. Прелез 151,92 лв 5 662,25 1 522,52 лв 1 782,96 лв 9 119,64 лв 
с. Сушево 104,56 лв 3 911,37 1 066,94 лв 1 664,97 лв 6 747,84 лв 
с. Иван Шишманово 80,56 лв 3 042,56 814,54 лв 832,41 лв 4 770,07 лв 

ОБЩО: 4 881,96 лв 144 555,46 37 739,99 лв 33 425,06 лв 
220 602,47 

лв 
 
 
 



                                                       Р А З Х О Д И                                         Приложение 2.1  
за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане чистотата в 

населените места на Община Завет за 2015 година 
 

 

 

№ 
Основание по 

ЗМДТ Разходи за дейности в гр. Завет 
Стойност в 
лева с ДДС 

1 чл.66, ал.1, т.1 
осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 
отпадъци - контейнери, кофи и други 1 912,12 

2 чл.66, ал.1, т.2 

събиране включително разделно на битовите 
отпадъци и транспортирането им до депата или 
други инсталации и съоръжения за третирането им  53 603,58 

3 чл.66, ал.1, т.3 

проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за 
битови отпадъци или други инсталации или 
съоражения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на БО, включително отчисленията 
по чл. 60 и 64  от ЗУО 13 950,99 

4 чл.66, ал.1, т.4 

почистване на уличните платна, площадите, алеите, 
парковите и другите територии от населените 
места, предназначени за обществено ползване 13 225,20 

ОБЩО: 82 691,89 
 
 
 
       Приложение № 2.2  

Р А З Х О Д И  
за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане чистотата в 

населените места на Община Завет за 2015 година 
 

 

 

№ 
Основание по 

ЗМДТ Разходи за дейности в с. Брестовене 
Стойност в лева 

с ДДС 

1 чл.66, ал.1, т.1 
осигуряване на съдове за съхраняване на 
битовите отпадъци - контейнери, кофи и други 1 122,66 

2 чл.66, ал.1, т.2 

събиране включително разделно на битовите 
отпадъци и транспортирането им до депата или 
други инсталации и съоръжения за третирането 
им  31 841,47 

3 чл.66, ал.1, т.3 

проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци или други инсталации или 
съоражения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на БО, включително 
отчисленията по чл. 60 и 64  от ЗУО 8 217,58 

4 чл.66, ал.1, т.4 

почистване на уличните платна, площадите, 
алеите, парковите и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено 
ползване 5 567,96 

ОБЩО: 46 749,68 
 
 
 



 
       Приложение № 2.3  

Р А З Х О Д И  

за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане чистотата в 
населените места на Община Завет за 2015 година 

 
 

№ Основание по ЗМДТ Разходи за дейности в с. Острово 
Стойност в 
лева с ДДС 

1 чл.66, ал.1, т.1 
осигуряване на съдове за съхраняване на 
битовите отпадъци - контейнери, кофи и други 1 173,66 

2 чл.66, ал.1, т.2 

събиране включително разделно на битовите 
отпадъци и транспортирането им до депата или 
други инсталации и съоръжения за третирането 
им  35 062,77 

3 чл.66, ал.1, т.3 

проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци или други инсталации или 
съоражения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на БО, включително 
отчисленията по чл. 60 и 64  от ЗУО 9 123,70 

4 чл.66, ал.1, т.4 

почистване на уличните платна, площадите, 
алеите, парковите и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено 
ползване 7 011,40 

ОБЩО: 52 371,54 
 
       Приложение № 2.4  

Р А З Х О Д И  

за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане чистотата в 
населените места на Община Завет за 2015 година 

 
 

№ Основание по ЗМДТ Разходи за дейности в с. Веселец 
Стойност в 
лева с ДДС 

1 чл.66, ал.1, т.1 
осигуряване на съдове за съхраняване на 
битовите отпадъци - контейнери, кофи и други 336,48 

2 чл.66, ал.1, т.2 

събиране включително разделно на битовите 
отпадъци и транспортирането им до депата или 
други инсталации и съоръжения за третирането 
им  11 431,46 

3 чл.66, ал.1, т.3 

проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци или други инсталации или 
съоражения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на БО, включително 
отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО 3 043,72 

4 чл.66, ал.1, т.4 

почистване на уличните платна, площадите, 
алеите, парковите и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено 
ползване 3 340,16 

ОБЩО: 18 151,81 
 
 
 



       Приложение № 2.5  
Р А З Х О Д И  

за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане чистотата в 
населените места на Община Завет за 2015 година 

 
 

          
          

№ Основание по ЗМДТ Разходи за дейности в с. Прелез 
Стойност в 
лева с ДДС 

1 чл.66, ал.1, т.1 
осигуряване на съдове за съхраняване на 
битовите отпадъци - контейнери, кофи и други 151,92 

2 чл.66, ал.1, т.2 

събиране включително разделно на битовите 
отпадъци и транспортирането им до депата или 
други инсталации и съоръжения за третирането 
им  5 662,25 

3 чл.66, ал.1, т.3 

проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци или други инсталации или 
съоражения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на БО, включително 
отчисленията по чл. 60 и 64  от ЗУО 1 522,52 

4 чл.66, ал.1, т.4 

почистване на уличните платна, площадите, 
алеите, парковите и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено 
ползване 1 782,96 

ОБЩО: 9 119,64 
 
       Приложение № 2.6  

Р А З Х О Д И  

за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане чистотата в 
населените места на Община Завет за 2015 година 

 
 

          
          

№ 
Основание по 

ЗМДТ Разходи за дейности в с. Сушево 
Стойност в 
лева с ДДС 

1 чл.66, ал.1, т.1 
осигуряване на съдове за съхраняване на 
битовите отпадъци - контейнери, кофи и други 104,56 

2 чл.66, ал.1, т.2 

събиране включително разделно на битовите 
отпадъци и транспортирането им до депата или 
други инсталации и съоръжения за третирането 
им  3 911,37 

3 чл.66, ал.1, т.3 

проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци или други инсталации или 
съоражения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на БО, включително 
отчисленията по чл. 60 и 64  от ЗУО 1 066,94 

4 чл.66, ал.1, т.4 

почистване на уличните платна, площадите, 
алеите, парковите и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено 
ползване 1 664,97 

ОБЩО: 6 747,84 
 



 
       Приложение № 2.7  

Р А З Х О Д И  

за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане чистотата в 
населените места на Община Завет за 2015 година 

 
 

          
          

№ 
Основание по 

ЗМДТ Разходи за дейности в с. Иван Шишманово 
Стойност в 
лева с ДДС 

1 чл.66, ал.1, т.1 
осигуряване на съдове за съхраняване на 
битовите отпадъци - контейнери, кофи и други 80,56 

2 чл.66, ал.1, т.2 

събиране включително разделно на битовите 
отпадъци и транспортирането им до депата или 
други инсталации и съоръжения за третирането 
им  3 042,56 

3 чл.66, ал.1, т.3 

проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата 
за битови отпадъци или други инсталации или 
съоражения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на БО, включително 
отчисленията по чл. 60 и 64  от ЗУО 814,54 

4 чл.66, ал.1, т.4 

почистване на уличните платна, площадите, 
алеите, парковите и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено 
ползване 832,41 

ОБЩО: 4 770,07 
 
 
            Така приетата плат-сметка  включва необходимите разходи за:  

1.1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, 
кофи и други -4 881,96 лв; 

1.2. Събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането 
им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им - 144 555,46 лв ; 

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 – 37 739,99 лв; 

1.4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, както и  почистване на територии за обществено 
ползване,  разположени извън границите на населените места -   33 425,06 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. 

 
 
 
 
 



        ОТНОСНО:   
        1.12. Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на                                
Общото събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия                                
на    „ВиК – ООД”,  гр. Исперих  на 05. 03. 2015г.  

                                                                              Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
      Общинският съвет гр.Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула) от проведеното  поименно  гласуване, прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 299: 
 

В деловодството на община  Завет на 06.02.2015 година. е постъпило писмо от 
Областния  управител на област Разград, в качеството му на Председател на 
„Асоциация по ВиК на обособената територия на „ВиК – ООД”,  гр. Исперих”, с което 
се свиква  Общо събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 05 март  2015  г. от 
10:30 ч. в зала 712 на  Областна администрация Разград, при следния проект за  дневен 
ред: 

1. Приемане на годишен  Отчет за дейностт ан а Асоциацият аза 2014 година. 
2. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2015 година. 
3. Вземане на решение, съгласно чл.34, ал.3 от Правилника за  организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК) за вида на 
договора по чл.198п, ал.1 от  Закона за водите за възлагане на дейностите за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите  и съоръженията, както и 
предоставянето на   ВиК услуги на потребителите  в обособената територия, 
обслужвана от «ВиК» ООД гр. Исперих. 

4. Други. 
Съгласно разпоредбата на чл.198е, ал. 3 от Закона за водите, във връзка с чл.5, 

ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 
канализация, представител на общината в асоциацията по ВиК е  кметът на общината, а 
при невъзможност  той да участва, общинският съвет определя друг представител. 

Освен това, съгласно разпоредбата на чл.198е, ал.5 от Закона за водите, 
позицията и мандатът на представителя на общината за заседанията на Общото 
събрание на асоциацията по ВиК се съгласуват по ред, определен от Общинския съвет. 
Доколкото такъв ред към момента не е установен, то следва Общинския съвет Завет да 
определи  конкретна позиция  за всяко отделно решение  и да  възложи на 
представителя на общината в Асоциацията да гласува по съответния начин. 

Съгласно чл.198в, ал.8 от Закона за водите, когато в съответната асоциация по 
ВиК участва държавата и повече от една община, държавата има право на 35 на сто от 
гласовете, а всички общини разпределят помежду си 65 на сто от гласовете, 
пропорционално на броя на населението им. По този начин  квотата  за Община Завет е 
17.51 %. 

От приложения проект за бюджет на Асоциацията е  видно, че същият за 2015 
година   възлиза на  28 571,43 лева. Вноската на държавата – 35% от бюджета възлиза 
на 10 000 лева и останалите  18 571,43 лева се разпределят съобразно квотите  между 
общините Исперих, Завет и Самуил. Частта на община   Завет  - 17.51 %  представлява  
5 003 лева. С така предложения бюджет  се предвижда издръжката  в т.ч и за заплати на 
3 щатни бройки, както и   материално-техническо  осигуряване на Асоциацията. 

Материалите за Общото събрание са получени като приложения към 
горецитираното писмо и са на разположение на общинските съветници. 

 



 Предвид   гореизложеното и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и 23 и чл. 21, ал. 2 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 
198е, ал. 5 от Закона за водите, по повод покана за Общо събрание на „Асоциация по 
ВиК на обособената территория на  „ВиК–ООД”,  гр. Исперих”,  (наричана по-долу за 
краткост „Асоциацията“),  насрочено за 05  март   2015 г., Общинският  съвет  Завет  
                       

РЕШИ: 
 

1.  Дава мандат за участие в насроченото Общо събрание на Асоциацията на 
Ахтер Сюлейманов Велиев - Кмет на Община Завет. 

 
2.   При невъзможност да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да 

упълномощи с изрично пълномощно Ертан Сали Бахар, заместник-кмет на община  
Завет. 

3.   Съгласува позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 
           3.1. По т. 1 – Гласува  „ЗА”  следния проект за решение:  

     «На основание  чл.198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите и чл. 9, ал.2 от 
ПОДАВиК, членовете на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена 
территория, обслужвана от «Водоснабдяване  и канализация» ООД гр. Исперих, 
приемат годишния отчет  за дейността на Асоциацията  за 2014 година.» 

 
           3.2. По т. 2 –  Гласува  „ЗА”  следния проект за решение:  

     «На основание  чл.198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите и чл. 21, ал.1 от 
ПОДАВиК, членовете на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена 
территория, обслужвана от «Водоснабдяване  и канализация» ООД гр. Исперих, 
приемат  бюджета  на Асоциацията  за 2015 година.» 

 
           3.3. По т.3 – Гласува  „ЗА”  следния проект за решение:  

     «На основание чл. 34, ал. 3 от ПОДАВиК, във връзка с чл. 198о, ал.1 от 
Закона за водите и чл. 34, ал.1 и 2 от ПОДАВиК, членовете на Общото събрание на 
Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от «Водоснабдяване  и 
канализация» ООД  гр. Исперих,  решиха: 
 
                 3.3.1. Възлагането на дейностите по чл.198о от Закона за водите да бъде по 
реда  на чл. 198п, ал.1 , предложение първо от Закона за водите. 
                 3.3.2.  Договорът  по чл. 198п, ал. 1,  преложение първо от Закона за водите 
да бъде слючен с настоящия  В и К оператор «Водоснабдяване и каналиция» ООД гр. 
Исперих.» 
 
                 3.4. По т.4 – представителят на Община Завет  в Общото събрание на 
Асоциацията да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в защита интересите на 
гражданите на Община Завет. 
 

4. Възлага на представителя в Общото събрание на Асоциацията да представи в 
Общински съвет Завет  протокола от заседанието в тридневен срок от получаването му. 
            5. 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:   
        1.13. Приемане Бюджета на Община Завет за 2015 година. 
                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
        Общинският съвет гр.Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула)  от проведеното  поименно  гласуване, прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 300: 
 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от 
Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния 
бюджет на Република България за  2015 г. (ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г.), Постановление 
№8 на Министерски съвет от 16 януари 2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на 
Република България за 2015 г. и Наредба №10 за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет, предлагам на Вашето 
внимание проекта за бюджет за 2015 г. на община Завет. 

 
1. НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ 
 
 Проекта за бюджет на Община Завет за 2015 г. е разработен и съставен 

съобразно изискванията на действащите нормативни документи, а именно: 
- Закон за публичните финанси (ЗПФ); 
- Закона за държавния бюджет на Република България за  2015 г. (ДВ, бр. 107 

от 24.12.2014 г.) 
- Решение на Министерски съвет № 633 от 2014 г. за приемане на стандарти 

за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2014 
г. (изм. с РМС № 801 от 03.12.2014 г.); 

- Постановление №8 на Министерски съвет от 16 януари 2015 г. за 
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г. 

- ФО – 01 от 26.01.2015 г. на Министерство на финансите – Указание за 
съставяне и изпълнение на бюджета на общините и на сметките за средства от 
Европейския съюз за 2015 г.; 

- Изпълнението на бюджета за 2014 г. и резултатите,  постигнати през 2014 г.; 
- Действащите размери на ставките за местните данъци, такси и цени на 

услуги. 
 
Основни акценти в нормативната уредба: 
 

               Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г.: 
� Държавните трансфери за делегираните от държавата дейности ще се 

предоставят на 100 %; 
� За 2015 г. има ръст в размера на изравнителната субсидия с 3.3%; 
� Трансферът  за зимно поддържане и снегопочистване се увеличава с 

над 21%; 
� Механизмът за разпределение на изравнителната субсидия се запазва, 

запазва се и размерът спрямо предходната година; 



� Има ръст от 5% в размера на целевата субсидия за изграждане и 
основен ремонт на общинаките пътища, а на целевата субсидия за капиталови разходи с 
над 11 %. 

� Запазва се минимални размери на условно постоянни разходи в 
училищата и детските градини . 
 
             РМС№ 801 от 03.12.2014 г. за приемане на стандарти за делегираните 
държавни дейности през 2015г. 

 
� Във функция “Отбрана и сигурност” е предвидено увеличение на 

текущите разходи във връзка с увеличението на натуралните показатели. Стандартът от 
50лв. за обучение на доброволците става ежегоден вместо еднократен. Въвежда се нов 
стандарт за застраховка срещу злополука на лица навършили 16 годишна възраст и 
ненавършили 18 години. 

� Във функция “Образование” са отразени настъпилите промени в броя 
на децата и учениците. Стандартите са определени, като са взети предвид въведените 
политики по отношение на възнагражденията на заетите в системата на народната 
просвета. 

� Във функция “Здравеопазване” за здравните кабинети в училища и 
детски градини стандартът е завишен от 18 на 22 лв. Като се въвеждат и нови стандарти 
за финансиране на здравните кабинети. 

� Във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 
стандартите за специализираните институции са завишени с 3% и с малки изключения с 
4% на социалните услуги в общността. 

� Във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” се 
въвежда нов допълващ стандарт за закрити площи за музеи и художественни галерии с  
регионален характер. 

 
Основните цели и приоритети, които се поставят с общинският бюджет 

за 2015 г. са: 
�  Подобряване условията за предоставяне на публични услуги; 
�  Подобряване на качеството и разширяване обхвата на социалните услуги; 
�   Повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за 

трудова реализация; 
� Финансова стабилност на общината; 
� Осигуряване на финансов ресурс за инвестиционно проектиране; 
� Реализиране инвестиционната програма на Общината; 
� Подобряване на инфраструктурата на територията на общината; 
� Подпомагане на спортните клубове; 
� Развитие на културния живот; 
� Опазване на околната среда. 

Предпоставките и базата за разработване на проекта за бюджет, са 
следните: 

� Определяне на годишните цели и задачи на база дългосрочните планове на 
Общината, приети от Общински съвет стратегии и прогнози; 

� Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на 
Общински съвет, свързани с общинските приходи; 



� Заявените потребности на местната общност; 

� Преглед и анализ на общинската социална и техническа инфраструктура; 

� Анализ на общинската собственост; 

� Указания на Министерство на финансите, в т.ч. бюджетни насоки и 
основни допускания. 

2. ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2015 Г. 

Общата рамка на проектобюджета на Община Завет за 2015 г. е 6 686 837 лв. и 
е разпределен по следния начин: 

1. Държавният  трансфер в частта на Обща субсидия за държавни дейности 
е в размер на    3 124 834 лв. и ще се предостави на общината по тримесечия (чл. 53 от 

ЗДБРБ за 2015 г.), както следва: I-во тримесечие – 30 %, II-ро тримесечие – 25 %, III-то 
тримесечие – 20 %,   IV-то тримесечие – 25 %. 

2. Приходи от местни дейности                             1 666 503 лв. 

3. Приходи от делегираните от държавата дейности      156 372 лв. 

4. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ за общината  - 

                                                                                                                  691 500 лв. 

5. Целеви субсидии за капиталови разходи-                     258 400 лв. 

6. Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)   - 19 848 лв. 

7.   Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в 
консолидираната фискална програма (нето)                    300 000 лв. 

8.  Предоставени трансфери (-)                                    -16 515лв. 

9. Преходен остатък от 2014 г.                               525 591 лв. 

 
Обща разбивка на бюджета за 2015 г. 

Бюджет 
2015  година 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Годишен 

план 
  

І.1.ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 3 540 150 
І.2. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 3 540 150 
    
ІІ.1. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 3 146 687 
ІІ.2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - ВСИЧКО  3 146 687 
    
  -  РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  3 044  290 
  -  РАЗХОДИ НА ДОФИНАНСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 102 397  
    

ОБЩО ПРИХОДИ 6 686 837 

ОБЩО РАЗХОДИ 6 686 837 



3. ПРИХОДНА ЧАСТ 

3.1. Планиране на приходите за делегирани от държавата дейности: 

Източниците за финансиране на делегираните от държавата дейности са : 
- Обща субсидия; 
- Собствени приходи по делегираните бюджети; 
- Преходен остатък от 2014 г.; 
Планираните средства за финансиране на делегираните от държавата 

дейности не могат да бъдат по - ниски от определените в колона 3 на таблицата по чл. 
50, от ЗДБРБ за 2014 г., а именно – 3 124 834 лв. 

Ежегодно през годината от централния бюджет с писма на Министерство 
на финансите ще се предоставят допълнителни средства за: 

- Присъдени издръжки по чл. 92 от Семейният кодекс; 
- Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени 

пътувания в страната – по категории граждани, а именно: 
- ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали; 
- учащи се; 
- лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса 

за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс; 
- деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години 

за междуселищни превози; 
- Компенсиране безплатния превоз на учениците до 16-годишна възраст; 
- Компенсиране на част от разходите за превоз на учители от 

местоживеенето до местоработата. 

Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от 
държавата дейности е в размер на 3 540 150 лв. Формира се от следните източници: 

� Собствени приходи – училища и детски градини – 156 372 лв. 
� Обща субсидия – 3 124 834 лв.. - Общата субсидия е определена на 

база натурални показатели и единни разходни стандарти по функции и дейности, 
определени в РМС № 633/2014 г. за определяне на стандарти за делегираните държавни 
дейности през 2015 г. с натурални и стойностни показатели, променено с РМС 
№801/03.12.2014 г. 

� Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)със знак 
“минус”           -1 848 лв. 

� Предоставени трансфери (-) със знак “минус”                                          
- 16 515 лв. 

� Преходен остатък от 2014 година – 277 307 лв. 
 

3.2. Планиране на приходите за местни дейности: 

Източници за финансиране на местните дейности са: 

- Приходи с общински характер – данъчни и неданъчни; 
- Обща изравнителна субсидия; 
- Субсидия за зимно поддържане и снегопочистване на общински 

пътища; 
- Целева субсидия за капиталови разходи, в т.ч. и средства за ремонт на 

общинската пътна мрежа; 
- Трансфери и възстановени заеми; 



- Преходен остатък от 2014 година; 
 
� При формиране параметрите на приходната част на бюджета за 2015 г. 

сме се съобразили с действащите наредби и решения на ОбС, свързани с определянето 
на размера на местните данъци и такси, достигнатата събираемост по отделни 
приходоизточници през последните три години, несъбраните приходи от предходни 
години и очертаните тенденции и Приложение №2, Приложение №3. 

� Постъпленията от наеми, от продажба на нефинансови активи и 
концесии са планирани на база Програмата за управление на общинската собственост, 
сключените договори и изпълнението им през предходната година; 

� Приходите от такса “битови отпадъци” /ТБО/ са планирани на база 
определения от ОбС размер на таксата. Размерът на планираните постъпления от 
таксата са обвързани с разходите за дейност “Чистота” и отчисленията по Закона за 
управление на отпадъците /ЗУО/. 
 

Собствените приходи са планирани на базата на реална оценка, съобразена с 
новите нормативни изисквания, извършен анализ на събираемостта през предходните 
години и изключени еднократни плащания с инцидентен характер. 

Общият размер на планираните приходи от имуществени данъци и 
неданъчни приходи е 1 666 503 лв. и се формират от следните източници: 

� Имуществени и други данъци – 460 100 лв.  
При разчетите сме отчели събираемостта на задълженията за текущата 

година и събираемостта на задължения от минали години. 
� Неданъчни приходи – 1 206 403 лв., в т.ч.: 
Приходи и доходи от собственост – 195 800 лв. Те включват приходите от 

продажба на стоки и услуги, приходите от наеми на общинско имущество, приходи от 
наеми на земя, приходи от дивиденти, приходите от олихвяване на текущата наличност 
през годината по бюджетната сметка. 
 

Общински такси – 520 903 лв. Размерът е определен на база единичните 
стойности на таксите и цените на услугите, регламентирани с Наредба № 9 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на териториата 
на община Завет, при отчитане броя на указваните различни видове услуги и 
очакваните обеми и постъпления от тях през 2015 година. 

Приходите от такса “битови отпадъци” са заложени в съответствие с 
одобрената от общинския съвет план-сметка за дейностите - сметосъбиране, обработка 
на отпадъците в депо за ТБО, отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление 
на отпадъците и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 
2015 г. 

Глоби, санкции и наказателни лихви – 55 000 лв. 

Други неданъчни приходи – 12 000 лв. В този приходен параграф се 
отнасят единични приходи, не намиращи място в останалата номенклатура от 
регламентирани приходи. Основно това са приходите от продажба на документация за 
участие в процедури за избор на изпълнител на обществени поръчки, приходите от 
предадени вторични суровини и др. 

ДДС и Данък върху приходите по ЗКПО - със знак “минус” – 3 000 лв.  

Приходи от продажба на общинско имущество – 408 200 лв. 



Приходи от концесии – 1 500 лв.  

Помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми – 16 000 лв. 

� Обща изравнителна субсидия – 691 500 лв. –в т. ч. 58 500 лв. за 
зимно поддържане на общинските пътища. 

� Целева субсидия за капиталови разходи – 258 400 лв., завишена с с 
18 00 лв. спрямо 2014 г., в т.ч. средства за основен ремонт на общинската пътна мрежа 
от 137 700лв. завишени на 144 500 лв. и за други капиталови разходи от 102 700 лв. на  
113 900 лв. 

� Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки - със знак 
“минус” са отразени 18 000 лв. – представлява таксите, които общината следва да 
преведе на Регионално депо - гр. Разград за обезвреждане на битови отпадъци, съгласно 
Закона за управление на отпадъците. 

� Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени 
в консолидираната фискална програма (нето)                    300 000 
лв 

� Преходен остатък от 2014 година – 248 284 лв. . 

 
4. РАЗХОДНА ЧАСТ 

При формиране на разходната част са използвани следните подходи: 

� Анализ на текущото изпълнение на бюджета за 2014 г.; 
� Планиране на разходите съобразно годишните цели и приоритети; 
� Планиране на необходимия ресурс за осигуряване на съфинансиране за 

вече сключени договори по оперативни програми; 
� Взети са предвид разделението на дейностите и одобрената бюджетна 

прогноза; 
� При разработката са балансирани възможните собствени ресурси, 

източници, трансфери и преходни остатъци с ангажиментите в разходната част по 
осигуряване на количеството и качеството на услугите, преходните ангажименти и 
просрочия, нови задължения, договорите по европейски и национални програми. 
 

Бюджетните кредити за делегираните от държавата дейности не могат да бъдат 
по-ниски от определените в чл. 50 от ЗДБРБ за 2015 г. и в Приложение № 7 към чл. 51 
от ЗДБРБ за 2015 година. 

Делегираните от държавата дейности се финансират съгласно натуралните и 
стойностни показатели, определени в Решение № 633 на Министерския съвет от 2014 г. 
(изм. с РМС № 801 от 03.12.2014 г.) за разделение на дейностите, финансирани чрез 
общинските бюджети на местни и на делегирани от държавата дейности и за 
определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 
2015 г. 

Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на 
делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на 
общината и се използват за финансиране на същите дейности, включително за 
инвестиционни разходи, съобразно предложението за решение. /съгласно чл. 89, ал. 1 
от ЗДБРБ за 2015 г./. 

Съгласно чл. 53 от Постановление № 8 от 16.01.2015 година за изпълнението 
на държавния бюджет на Република България за 2015 г. неусвоените средства от 



предоставени целеви субсидии за капиталови разходи и целеви трансфери по 
бюджетите на общините през 2014 г. се разходват за същата цел до края на 2015 г. за 
сметка на преходните остатъци. 

 
Разходната част е разработена отделно за: 

- делегирани от държавата дейности; 
- местни дейности; 
- дофинансирани държавни дейности с местни приходи. 
 
Общият обем на разходите за 2015 г. е 6 686 837 лв., в т.ч. за държавни 

дейности – 3 540 150 лв., 3 044 290 лв. за местни дейности и 102 397 лв. за 
дофинансиране на държавните дейности. 

 
4.1. Планиране на разходите за делегирани от държавата дейности: 

Общият обем на разходите е в размер на 3 540 150 лв. и включва обща 
субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 3 124 834 лв. , преходен 
остатък от 2014 г. включващ остатъците от държавните дейности. В съответствие с 
изискванията на ЗДБРБ за 2015 г. преходните остатъци са възстановени по съответните 
дейности, от които произтичат. 

4.2. Планиране на разходите за местни дейности: 

                   Общият обем на разходите за местни дейности е в размер на 3 044 290 
лв. 

Трудовите разходи за персонала в местните дейности са планирани на 
база достигнатата средна брутна работна заплата през 2014 г. и плановата численост на 
персонала за 2015 г. Взета е предвид и промяната на минималната работна заплата от 
340 лв. на 360 лв от 1 януари и 380 от 1 ли. 

Текущите разходи в местните дейности са осигурени като са взети 
предвид съпоставимата база от 2014 г., прехвърлените от 2014 г. ангажименти по 
договори и нови отговорности по влезли в сила нормативни актове. 

 
4.3. Планиране на разходите за дофинансиране държавните дейности с 

местни приходи: 

Общият обем на разходите за дофинансиране държавните дейности с 
местни приходи е в размер на 102 397 лв. 

4.4. Функционално разпределение на разходите – по функции и дейности: 

Функция І “Общи държавни служби”: 

� Делегирани от държавата дейности 

Група “Изпълнителни и законодателни органи” 

Дейност 122 “Общинска адмистрация” 

На база въведените единни стандарти за минимално кадрова осигуряване на 
делегираната държавна дейност “Общинска администрация” са предоставени от 
държавата средства в размер на 511 900 лв. за 2015 г., които осигуряват изплащането на 
работните заплати и осигурителните плащания на персонала в общинската 
администрация. Преходния остатък за дейността е в размер на 2512 лв. Общия размер 
на разходите за дейността са планирани в размер на 514 412 лв., като тези средства, 



не са достатъчни за осъществяването на нормален процес на работа в 
администрацията, поради което се планира дофинансиране на дейността с 
80 000лв. (Приложение 12.1 ). 

 
� Местни дейности 

Група “Изпълнителни и законодателни органи” 

Дейност 122 “Общинска адмистрация” 

За общинското финансиране е предвидена сума в размер на 714 625 лв., в т.ч. 
преходен остатък – 57 445 лв. от 2014 г., за материална издръжка на кметствата по 
населени места и общинската администрация. 

Дейност 123 “Общински съвет” 

В тази дейност са предвидени разходи в размер на 176 500 лв. Средствата са 
планирани за издръжка и възнагражденията на председателя на общинския съвет и 
общинските съветници. 

Освен обичайните разходи осигуряващи дейността на общинска 
администрация и общински съвет са предвидени и разходи с целеви характер: 

-    разходи за за представителни цели на Кмета на общината в размер на 24 000 
лв., в т.ч. 6 000 лв. на кметовете на кметства. 

- разходи за представителни цели на Общинския съвет - 15 000 лв.; 
- за членски внос в нетърговски организации – 7 000 лв.; 
- за помощи по решение на Общински съвет - 10 000 лв. 

 
Функция ІІ “Отбрана и сигурност”: 

� Делегирани от държавата дейности 

Група “Полиция, вътрешен ред и сигурност” 

В дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност” са планирани 
средства в размер на 22 160 лв., в т.ч. преходен остатък в размер на 960 лв., от които за: 

- за материално стимулиране на 4  обществени възпитатели, възнаграждения 
на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните, издръжка на местните комисии за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, издръжка на 
центровете за социална превенция и консултативни кабинети. 

-  издръжка на детските педагогически стаи и на районните полицейски 
инспектори – планирани са по стандарти за 2015 г. – 2 200 лв. 

 
Група “Защита на населението, управление и дейности при стихийни 

бедствия и аварии” 

В дейност 282 “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на 
запаси и мощности” са предвидени средства в размер на 81 371 лв. в т.ч. преходен 
остатък в размер на       22 981 лв., от които за: 

- Денонощни оперативни дежурни – 5 човека; 
- Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление – 3 

човека; 
- Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия. 



В дейност 285 “Доброволни формирования за защита при бедствия” са 
планирани средствата за доброволни формирования, които са преходен остатък от 2014 
г. и са в размер на   6 842 лв. 

 
Функция ІІІ “Образование”: 

� Делегирани от държавата дейности 

В дейност 311 “Целодневни детски градини и обединени детски заведения” 
са разчетени средствата на база стандартите за: дете в яслена група към ОДЗ, дете от 3 
до 4 г. и дете в подготвителна група (на 5 и 6 г.) в ЦДГ или ОДЗ, както и добавките за 
децата в детските градини ., както и средствата от преходния остатък за дейността, като 
прехвърля от преходния остатък от местни дейности за разходване в държавни 
дейности сумата от 20 646 лв (за ЦДГ”Червената Шапчица” с.Брестовене – 9000 лв.,за 
ЦДГ”Радост”- с.Острово 4311лв. и за ЦДГ „Пролет”-с.Веселец 7335 лв.) . Общо за 
дейността средствата са разчетени в размер на 531 478 лв. 

В дейност 322 “Общообразователни училища” са планирани всички разходи 
на 5 броя училища - едно средно и четири основни, всички прилагащи системата на 
делегираните бюджети. Средствата за училищата по ЗДБРБ за 2015 г. са предвидени да 
обезпечат обучението на  818 ученици. 

Средствата са разчетени на база стандартите и преходния остатък. Предвидени 
са и собствени приходи  в размер на 156 372 лв. Общо за дейността средствата са 
разчетени в размер на 1 529 480 лв. 

В средствата от републиканската субсидия са включени и: 
- добавка за подобряване на материално – техническата база на училищата – 

по                   25 лв. на ученици дневна форма на обучение. 
- добавка за деца и ученици за ресурсно подпомагане, интегрирани в 

училищата и детските градини – по 318 лв. на дете/ученик. 
- добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и 

учениците от І – ІV клас – 72 лв. брой дете/ученик. 

- Средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за 
обхванатите ученици от І, II, III и IV клас (без учениците от средищните училища) – 
520 лв. на дете/ученик. 

- Средства за извънучилищни и извънкласни дейности на ученици  14 лв на 
дете/ученик. 

 -Средства за стипендии. 

В дейност 326 “Професионални училища и професионални паралелки към 
СОУ” са планирани всички разходи на 1 брои ПГЗ, прилагащ системата на 
делегираните бюджети, средствата планирани са общо 285 902 лв. в т.ч. преходен 
остатък от 2014 в размер на 10 759 лв, 

В дейност 337 “Извънучилищни дейности” са планирани разходи в размер на 
12 194 лв. за извънучилищни и извънкласни дейности на ученици.. 

 

� Местни дейности 

В дейност 311 “Целодневни детски градини и обединени детски заведения” 
са предвидени средства в размер на 248 683 лв. - разходите в целодневните детски 
градини и обединено детско заведение за издръжка, включително храната на децата. 



В дейност 389 “Други дейности по образованието” са предвидени средства в 
размер на 16 200 лв. , които са за обезпечаване на разходите за заплати и осигуровки на 
2.5 щатни бройки и тяхната издръжка. 

 
Функция _ІV “Здравеопазване”: 
� Делегирани от държавата дейности 

              В дейност 431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи към ОДЗ” са 
предвидени стредства в размер на 42 524 в т.ч. преходен остатък от 2014 г .  

В дейност 437 “Здравен кабинет в детски градини и училища” в рамките на 
средствата по единните разходни стандарти са планирани средства за заплати, други 
възнагражденя, осигурителни вноски от работодателя и издръжка на кабинетите. Общо 
за дейността са предвидени средства в размер на 58 228 лв. в т.ч. преходен остатък от 
2014 г 

Държавното финансиране е на база единни разходни стандарти за медицинско 
обслужване в здравен кабинет на дете от ОДЗ и ЦДГ – 120 лв., яслена група в ОДЗ и 
ЦДГ - 1 086 лв. и на ученик в училище – 22 лв. С разчетените средства се осигуряват 
средства за заплати и осигурителни плащания на медицинските специалисти. 

В дейност 469 “Други дейности по здравеопазването” са предвидени 
средства в размер на 6 610лв. които обезпечават 1 щатна бройка (здравен медиатор) 
разходи за заплати и осигуровки и издъжка. 

 
Функция V “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”: 
 
� Местни дейности 

В дейност 524 “Домашен социален патронаж” са предвидени средства в 
размер на 191 333 лв,в т.ч. 15 000 преходен остатък от 2014 г., които са за обезпечаване 
на разходите 8 щатни бройки разходи за заплати и осигуровки и издъжка , както и 
капиталови разходи в размер на 36 000 лв. 

В дейност 525 “Клубове на пенсионера и инвалида” са планирани средства 
за издръжка  в размер на 16 000  лв. 

В дейност 532 “Програми за временна заетост” са планирани средства за 
издръжка по програмите в размер на 5 500 лв. в. т.ч. и 2 500 лв. за застраховки на 
лицата. 

В дейност 589 “Други служби и дейности по социалното осигуряване, 
подпомагане и заетостта” са планирани средства в размер на 4000 лв. 

 
Функция VІ “Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда”: 

� Местни дейности 

Разходите по тази функция се финансират изцяло от общински приходи и 
подпомагащи работата на Общинско предприятие “Воден -2009”. 

В дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” ” са планирани 39 300 лв. за 
разходи за издръжка на ВиК в рамките на Община Завет. 

В дейност 604 “Осветление на улици и площади” са планирани 107 000 лв. 
разходите за улично осветление и неговата поддръжка. 

В дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа” са 
планирани разходи в размер на 363 200, от който 325 200 за капиталови разходи. 



В дейност 619 “Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа” са 
предвидени средства в размер на 53 000 лв. , които са за обезпечаване на разходите за 
заплати и осигуровки на 3 щатни бройки и тяхната издръжка,  както и 9 600 лева за 
капиталови разходи. 

В дейност 622 “Озеленяване” са предвидени средства в размер на 135 000 лв. ,  
които са за обезпечаване на разходите на ОП ''Воден-2009'', където се увеличават 
щатните бройки от 7 на 12. 

В дейност 623 “Чистота” са планирани средства съгласно план – сметката, 
приета от Общинския съвет. План сметката е в размер на 220 603 лв, отчисленията са 
планирани в приходен параграф и са отразени със знак “минус” в размер на 18 000 лв. 

Общо за дейността, средствата са в размер на 518 320 лв. Средствата са предвидени за 
подпомагане на дейностите по чистота, осигуряващи изпълнението съгласно план - 
сметката за такса битови отпадъци, както и за капиталови разходи в размер на 313 000 
лв. 

В дейност 629 “Други дейности по опазване на околната среда” са 
предвидени средства в размер на 75 700 лв. , които са за обезпечаване на разходите за 
заплати и осигуровки на 7 щатни бройки и тяхната издръжка. Тук се предвижда и  
назначаване на 10 студенти в редовна форма на обучение за два месеца, като за тази цел 
са предвидени средства в размер на 9000 лева в параграф нещатен персонал по ТП. 

 
Функция VІІ “Почивно дело, култура и религиозни дейности”: 
� Делегирани от държавата дейности 

Дейност 738 “Читалища” - държавното финансиране осигурява субсидия за                            
23 щатни бройки, разпределени в 7 читалища, като сумата за 2015 г. е 6 940 лв. или 
общо сума в размер на 159 620 лв.  

� Местни дейности 

              За дейност 714 “Спортни бази спорт за всички” е предвидена сума в размер 
на 66 100 лв., в т.ч. са планирани 37000 за спортни клубове и 5000 капиталови разходи.. 

              За дейност 745 “Обредни домове и зали” е предвидена сума в размер на 7000 
лв. 

За дейност 759 “Други дейности по културата” са предвидени средства в 
размер на 90 100 лв. , които са за обезпечаване на разходите за заплати и осигуровки на 
3 щатни бройки и тяхната издръжка,  както и средства за обезпечаване на културния 
календар на Община Завет. 

 
Функция VІІІ “Икономически дейности и услуги”: 
В тази функция са планирани средства в размер на 390 229 лв. в т.ч.  са сумите 

от републиканската субсидия за зимно поддържане и снегопочистване на пътищата, за 
основен ремонт на четвъртокласната пътна мрежа, в т.ч. за обезпечаване на разходите 
за заплати и осигуровки на 6 щатни бройки и тяхната издръжка и 3000 лв. за бездомни 
кучета. 

 
Функция ІХ “Резерв”: 
Планиран е резервен кредит в размер на 179 828 лв. държавни дейности и 

3000лв. в местни дейности. 
 



Планирано е дофинасиране на делегираните от държавата дейности в местни 
приходи в общ размер на 102 397 лв. 

 

5. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 
 

Капиталовите разходи на Община Завет за 2015 година са в размер на 
11 467 570лв. /Приложение №10 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи на 

Община Завет за 2015 година./, осигурена по източници на финансиране: 
Целева субсидия от републиканския бюджет за 2014 г.   -  258 400 лв. 
Собствени бюджетни средства      -  710 553 лв. 
Друго финансиране      -    10 498 617 лв. 
 
Разпределението на предвидените по бюджета за 2015 г. капиталови разходи по 

дейности и източници на финансиране е видно от поименния списък - – Приложение 

№10. 
 

6. ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ 
 

Съгласно чл. 84, ал. 3 от Закона за публичните финанси проектът на бюджет на 
общината се придружава от разчет на сметките за средства от Европейския съюз. 

В приложение №7 в индикативна форма са посочени средствата, които 
общината предвижда да усвои през 2015 г. по различните Оперативни програми общо в 
размер на      5 413 010лв. 

 
От изложеното дотук се налагат следните изводи: 
1. Финансово икономическата криза налага ограничаване на всички разходи и 

следва да се направи анализ на ефекта от въведените антикризисни мерки. Необходимо 
е ограничаване на разходите, за които няма приходоизточници. 

2. Доброто управление и разпореждане с общинска собственост са гаранция за 
изпълнението на заложените разходи. 

3. Необходимо е да продължи тенденцията за повишена събираемост на 
местните приходи. 

4. Привличането на средства по оперативните програми на европейските 
фондове са възможност за увеличаване на приходите по бюджета, но кандидатстването 
с проекти следва да става при внимателен анализ на необходимите ресурси. 

 
Проектът на бюджета на Община Завет за 2015 година има за цел да създаде 

възможности за балансирано развитие на общината и предоставянето на по-ефективни 
и качествени услуги на населението, като се запазва устойчивост в бюджетната 
политика. Финансовата дисциплина при изразходването на публичните ресурси, както 
и ефективното усвояване на средства от Европейския съюз, ще гарантира максимален 
положителен ефект при изпълнението на бюджета. 

 
Проектът за Бюджет на Община Завет за 2015 година е  разгледан на 

публично обсъждане на 28.11.2014 година. 
 



          Предвид гореизложеното и на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във 
връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 
разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за  2015 г. (ДВ, 
бр. 107 от 24.12.2014 г.), Постановление №8 на Министерски съвет от 16 януари 2015 г. 
за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г. и Наредба №10 
за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Завет,  Общинският  съвет – Завет   
 

РЕШИ: 
 
1. Приема бюджета на Община Завет за 2015 година, както следва: 

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 6  686 837 лв., съгласно Приложение № 6 –                              

Общо приходи, в т.ч.: 
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 540 150 

лв., в т.ч.: 
1.1.1.1. Собствени приходи  - 156 372 лв. 
1.1.1.2. Oбща субсидия за делегирани от държавата дейности в 

размер на       3 124 834 лв. 

1.1.1.3. Трансфери между бюджети отразени със знак ‘минус’–1 848 
лв. 

1.1.1.4. Трансфери между бюджети и сметки за средства от 
Европейския съюз отразени със знак ‘минус’ – 16 515 лв. 

1.1.1.5. Преходен остатък от 2014 година в размер на 277 307 лв, 
съгласно Приложение №4 – Справка за разпределение на 

преходния остатък от 2014 година. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 146 687 лв., в т. ч. 
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 460 100 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 206 403 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 949 900 лв., в т.ч.: 
1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на 633 000 лв. 

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочиствене 
в размер на 58 500 лв. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в 
размер на 258 400 лв., в т.ч.: 
1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински 

пътища в размер на 144 500 лв. 

1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на 113 

900 лв. 

1.1.2.5. Трансфери между бюджети отразени със знак ‘минус’ – 18 
000 лв. 

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на 300 000 лв. 

1.1.2.7. Преходен остатък от 2014 година в размер на 248 284 лв., 
съгласно Приложение №4 – Справка за разпределение на 

преходния остатък от 2014 година. 

 



1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 6 686 837лв.разпределени по функции, 
групи, дейности  
параграфи,съгласно:Приложения№5,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,5.10,5.11,5.12,5.13,

5.14,5.15,5.16–разходи, в т.ч.: 
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 540 150 лв. 
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата 

дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната 
субсидия в размер на     102 397 лв. и резерв в размер на 179 828 лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 3 146 687  лв., в т.ч. и дофинансиране 
на държавните дейности в размер на 102 397 лв. 

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на 
касова основа в размер на 0 лв. 

 
2. Приема Инвестиционната програма на община Завет, съгласно приложение №9 и 
Разчета за капиталови разходи на Община Завет, съгласно Приложение №10. 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в 
размер на  

258 400 лв, включително и за изграждане и основен ремонт на общински пътища. 

3. Утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2015 г. за 
делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, 
които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и 
делегираните от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи, и численоста 
на персонала и разходите за заплати за местни дейности, съгласно Приложение №12 – 

Численост на персонала и разходи за заплати през 2015 г. Неизразходваните през 
текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят към средствата за работни 
заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година. 
4. Утвърждава разчет за целеви разходи , както следва за: 

4.1. Членски внос – 7 000 лв.; 
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 10 000 лв.; 
4.3. Субсидии за: 
 4.3.1. Читалища – 159 620 лв., съгласно Приложение №8 Справка за 

разпределение на субсидията по читалища за 2015 година. 

 4.3.2. Спортни клубове – общо в размер на 37 000 лв. съгласно Приложение 

№13 Справка за разпределение на субсидията за спортни клубове в Община Завет 

2015 г. 

3.1. , в т.ч.:  
   4.3.2.1. Футболен клуб “Вихър” гр.Завет – 7 000 лв. 

   4.3.2.2. Футболен клуб “Челси” с. Брестовене – 6 000 лв. 

   4.3.2.3.  Футболен клуб “Адаспор” с. Острово – 6 000 лв. 

   4.3.2.4.  Футболен клуб “Академик” с. Веселец – 6 000 лв. 

   4.3.2.5.  Футболен клуб “Барса” с. Сушево – 6 000 лв.   

4.3.2.6. Клуб по борба “Агросем” с. Острово – 6 000 лв.  

        4.4. Разходи за погребения в размер до 180 лв. за починали жители на Общината без 
близки и роднини, бездомни, безпризорни, без доходи. 
        4.5. Разходи за мероприятия по културния календар на община Завет в размер на 



61 400 лв. - /приложение № 14/ 
 
5. Всички организации с нестопанска цел и нетърговски организации, получаващи 
субсидии от общинските приходи, представят до десет работни дни на месеца следващ 
изтеклото тримесечие, отчет за изразходването на предоставените средства, придружен 
със заверени копия на разходооправдателните документи. Непредставянето на отчети 
на всяко тримесечие спира предоставянето на субсидията до представянето на 
отчетите. 
 
6. Приема следните лимити за разходи: 

6.1. Средства за социално – битово и културно обслужване на персонала в 
бюджетните дейности и звена в размер до 3 % от средствата за работна заплата на 
заетите по трудови правоотношения. 

6.2. Разходи за представителни цели на Кмета на общината в размер на 24 000 
лв., в т.ч. 6 000 лв. на кметовете на кметства. 

6.3. Разходи за представителни цели на Общински съвет в размер на  15 000 лв. 
 

7. Утвърждава следните приоритети при разходването на бюджетните средства: 
7.1. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и 

медикаменти; 
7.2. разходи за храна, отопление, осветление и издръжка на социални, здравни и 

образователни заведения. 
7.3. плащания по обслужване на общинските заеми. 
 

8. Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от бюджетните звена 
при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2015 година, 
утвърдени с настоящото решение. 
 
9. Утвърждава размера на средствата за пътни разноски, както следва: 

9.1. За педагогическия персонал в рамките до 85 % от действителните разходи, 
но не повече от размера на фактически възстановените средства от Централния 
бюджет. 

9.2. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от 
държавата дейности във функция “Образование”, които имат право на транспортни 
разноски, съгласно Приложение №15. 
10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз, съгласно Приложение №7. 
 11. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 
2015 – 2017 г., съгласно Приложение №16. 
12. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №11. 
13. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

13.1. Определя максималния размер на новия общински дълг, който може да бъде 
поет през   2015 г. в размер до 1 млн. лв. 
14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2015 година в размер до 5 % от средногодишния размер на 
отчетените разходи за последните четири години. 



15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2015 година в размер на 30 % от средногодишния размер на отчетените 
разходи за последните четири години, ограничението не се прилага за ангажименти за 
разходи, финансирани за сметка  на помощи и дарения. 
16. Определя размера на просрочените задължения от 2014 година, които ще бъдат 
разплатени от бюджета за 2015 г. в размер 11 615 лв., съгласно Приложение №1. 
17. Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат 
събрани през  2015 г. в размер на 57 150 лв. 
18.  Приема бюджета на второстепенните разпоредители с бюджетен кредит както 
следва: 

18.1. СОУ”Св.св.Кирил и Методий” - гр.Завет съгласно Приложение №17; 
            18.2. ОУ”Хр.Ботев”- с.Острово съгласно Приложение №18; 
            18.3. ОУ ”Хр.Ботев”- с.Веселец съгласно Приложение №19; 
            18.4. ОУ”В.Левски” с. Сушево съгласно Приложение №20; 
            18.5. ОУ”Хр.Ботев”-   с.Брестовене съгласно Приложение №21; 
            18.6. ПГЗ”Кл.А. Тимирязев”- гр.Завет съгласно Приложение №22; 
            18.7. ОДЗ”Слънчо” -гр.Завет съгласно Приложение №23; 
            18. 8. ЦДГ”Червената Шапчица” с.Брестовене съгласно Приложение №24; 
            18.9. ЦДГ”Радост”- с.Острово съгласно Приложение №25; 
            18.10. ЦДГ Осми Март”-с.Сушево съгласно Приложение №26; 
            18.11. ЦДГ „Пролет”-с.Веселец съгласно Приложение №27; 
            18.12. ЦДГ”Славейче”- с.Прелез съгласно Приложение №28; 
  18.13. ОП ‘’Воден-2009” град Завет съгласно Приложение №29. 
19. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

19.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 
делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

19.2. В частта на делегираните от държавата дейности на получените целеви 
трансфери от ЦБ, които са за компенсиране на безплатен превоз на учениците до 16 г. 
възраст и компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания – по категории 
граждани, а именно: 

- ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали; 
- учащи се; 
- лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса 

за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс; 
- деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години 

за междуселищни превози. 
19.3. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на 

една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 
 

20. Възлага на кмета на общината: 

         20.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити. 

 
20.2. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 



20.3. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните 
финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 

          20.4 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. 

 
21. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 
свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 
програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от 
общинския бюджет. 
22. Упълномощава кмета на общината: 
 22.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 
кандидатства за финансирането и реализира изпълнението им със средства по 
структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални 
програми и от други източници за реализиране на целите на общината. 
 22.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

23.  Упълномощава кмета 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; 
24. Упълномощава кмета 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. 
25 . Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на 
Община Завет  за 2015 г., съгласно Приложение №30. 

 
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 14 - дневен срок по АПК пред 

Административен съд – гр. Разград 
 
Към настоящето решение  се прилагат  30 бр. приложения, посочени в Решение 

№ 300, коитоса неотменна част от настоящия протокол. 
 

МЕХМЕД  ХАСАН 
Председател на Общинския съвет гр. Завет 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

към  
Решение № 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение №...... към решение №...........на Общинския съвет   Приложение № 1 

ПЛАН - ГРАФИК  
за обслужване на просрочените задължения за 2015 година 

      
 Община Завет Код по ЕБК 6701    
 Област Разград     
      

№ 
по 

ред  

Сметки за просрочени задължения 
 (по подгрупа 992) 

Вид разход по ЕБК 
(дейност/параграф) 

Източник на средства, с 
който ще бъде погасено 

просроченото 
задължение 

(параграф по ЕБК) 

Размер на просроченото 
задължение към 

31.12.2014 година  
(в лева) 

Тримесечие, в което 
ще бъде разплатено 

просроченото 
задължение 

1 2 3 4 5 6 

1 9923 122 ДЕЙНОСТ / § 46-00 § 27-00 3300 ІV-то тримесечие 
2 9923 122 ДЕЙНОСТ / §10-15 § 27-00 124 ІV-то тримесечие 
3 9923 122 ДЕЙНОСТ / §10-20 § 27-00 8191 ІV-то тримесечие 
4           

            
            
    11615  

 
Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2014 година (в 
лева)    

 в т.ч.:    
  - за разплащане в І-во тримесечие    
  - за разплащане във ІІ-ро тримесечие    
  - за разплащане в ІІІ-то тримесечие    
  - за разплащане в ІV-то тримесечие 19617  
      
 Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2014 година (в лева) 8002  
      
      



 Изготвил:...........................               Главен счетоводител:...........................           Кмет:........................... 
                /Самет Хасан и 0877208477/                                                    /подпис/                      /подпис и печат/ 
      
 Забележка:     

 
Графикът за разплащане на просрочените задължения, които са заложени в бюджета за 2015 година, се приема от Общинския съвет с решението за 
приемане на бюджета за 2015 година. 

 
В колона 2 "Сметки за просрочени задължения" се отразява съответната сметка от подгрупа 992, по която е отразено просроченото задължение в 
баланса. 

 

В колона 3 "Вид разход по ЕБК" се отразява дейността и параграфа от ЕБК по които е заложено за разплащане просроченото задължение в бюджета за 
2015 година. 
                  (Пр. делегирана от държавата дейност 322, §§01-01; или местна дейност 122, §§10-20) 

 

В колона 4 "Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение" се отразява параграфа от ЕБК с който ще се финансира 
погасяването на  
                  съответното просрочено задължение. (приходен или трансферен параграф, или параграф от финансирането) 

 

В колона 6 "Тримесечие, в което ще бъде разплатено просроченото задължение" се отразява тримесечието, през което ще бъде погасено съответното 
просрочено  
                  задължение.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

СПРАВКА 
за разплатените просрочени задължения през 2014 година, които са заложени в приетия график от Общински съвет  

      Приложение № 1.1 
 Община Завет Код по ЕБК.6701     
 Област Разград      
       

№ 
по 

ред  

Сметки за просрочени 
задължения 

 (по подгрупа 992) 

Вид разход по ЕБК 
(дейност/параграф) 

Източник на средства, с 
който ще бъде погасено 

просроченото 
задължение 

(параграф по ЕБК) 

Размер на 
просроченото 

задължение към 
31.12.2013година  

(в лева) 

Тримесечие, в 
което ще бъде 

разплатено 
просроченото 
задължение 

Тримесечие, в което 
е погасено 

просроченото 
задължение 

1 2 3 4 5 6 7 

1 9923 714 ДЕЙНОСТ / § 51-00 § 40-00 8002 
4-то 

тримесечие  3-то тримесечие 
2             
3             
4             

              
              
       

 
Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2014 
година (в лева)     

 в т.ч.:     
  - за разплащане в І-во тримесечие     
  - за разплащане във ІІ-ро тримесечие     
  - за разплащане в ІІІ-то тримесечие     
  - за разплащане в ІV-то тримесечие 19617   
       

 
Общ размер на разплатените през 2014 година просрочени задължения, които са били 
заложени в претия график от общински съвет (в лева)     



 в т.ч.:     
  - разплатени в І-во тримесечие     
  - разплатени във ІІ-ро тримесечие     
  - разплатени в ІІІ-то тримесечие 8002   
  - разплатени в ІV-то тримесечие     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
Община: Код по ЕБК:     

Завет 6701     (в лв.) 

Параграф: 

Начислени 
задължения 

(облог) за 2014 г.  

Задължения за 
минали години 
(недобори) без 
тези, които са 
погасени по 

давност 

Общо платени 
 вноски (изпълнение) 

към 31.12.2014 г.  

 в т.ч.:   

платени вноски 

по облог за 

2014 г.  

платени вноски по  

недобори за минали години 

Данъчни приходи           
0103 ДДФЛ - окончателен годишен 

патентен данък 11503 2741,5 9 862 9 138 724 
1301    данък върху недвижимите 

имоти 94090,62 132906,4 74 771 54 194 20 577 

1303    данък върху превозните 

средства 174439,99 256786,65 142 626 109 185 33 441 

Общински такси           

2707    за битови отпадъци 326298,12 487606,39 237 080 174 295 62 785 

       

*Забележки:  
       1. Към справката се прилага заверено копие на извадка от софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси в общината, 

удостоверяваща данните на ниво община (облог за 2014 г., недобори за мин. години, платени вноски за 2014 г. и  платени недобори) за всеки конкретен 

приход от таблицата; 

       2. В посочваните суми за размера на задълженията за минали години (недобори), начислени към 31.12.2013 г., не се включват задълженията, които 

са погасени по давност; 

       3. В посочваните суми за задължения и плащания не се включват наказателни лихви; 

       4. Сумата в колона "Общо платени вноски (изпълнение) към 31.12.2014 г." следва да съответства на отчетения приход по съответния подпараграф от 

ЕБК в касовия отчет за изпълнение на бюджета на общината към 31.12.2014 г. Ако има разлика в сумите, се прилага обяснителна записка за причините. 

       5. Справката се придружава с анализ на събираемостта на съответните приходи, отчитащ и причините за констатираното ниво на събираемост.  

 
 
 
 



 Община Завет   Приложение № 4 
С П Р А В К А 

за разпределение на средствата от преходния остатък от 2014 година 
      

№ 
по 

ред ФУНКЦИЯ  / РАЗДЕЛ / ПОДРАЗДЕЛ ОТ ЕБК ОБЩО 

в това число 

Държавни 
дейности 

Местни 
дейности 

Дофинан-
сиране 

1 2 3 4 5 6 

1 Общи държавни служби - всичко: 59957 2512 57445 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 54822 2512 52310   

                  - капиталови разходи 5135   5135   
            

2 Отбрана и сигурност - всичко: 140284 140284 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 30783 30783     

                  - капиталови разходи 109501 109501     
            

3 Образование - всичко: 138893 92355 46538 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 138893 92355 46538   

                  - капиталови разходи 0       
            

4 Здравеопазване - всичко: 40308 40308 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 40308 40308     

                  - капиталови разходи 0       
            

5 

Социално осигуряване, подпомагане и грижи - 
всичко: 

15000 0 15000 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 15000   15000   



                  - капиталови разходи 0       
            

6 

Жилищно строителство, благоустройство, 
комунално с -во и опазване на ок.среда всичко: 

29867 0 29867 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 29867   29867   

                  - капиталови разходи 0       
            

7 

Почивно дело, култура, религиозни дейности - 
всичко: 

8000 0 8000 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 8000   8000   

                  - капиталови разходи 0       
            

8 Икономически дейности и услуги - всичко: 91434 0 91434 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 8000   8000   

                  - капиталови разходи 83434   83434   
            

9 

Разходи, некласифицирани в другите разходи - 
всичко: 

0 0 0 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 0       

                  - капиталови разходи 0       

10 ОБЩО РАЗХОД: 
523743 275459 248284 0 

  в т.ч.       - текущи разходи 325673 165958 159715 0 

                  - капиталови разходи 198070 109501 88569 0 

11 Раздел "Финансиране"  0       

12 Подраздел "Трансфери" 1848 1848     

13 Подраздел "Временни безлихвени заеми"  0       

14 ОБЩО РАЗПРЕДЕЛЕН ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 523743 277307 248284 0 
    



 
Приложение №6 

БЮДЖЕТ     

 на Община Завет за 2015 г.     
О Б Щ О   П Р И Х О Д И      
Наименование на приходите:                               §§  Годишен 

план           
ПРИХОДИ  

   ДЕЛЕГИРАНИ 
ОТ 

ДЪРЖАВАТА 
ДЕЙНОСТИ 

МЕСТНИ 
ДЕЙНОСТИ 

1 2 3 4 5 

I.  ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ     

 1.Б. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ   460 100 0 460 100 
Данък върху доходите на физически лица 01-00 14 600 0 14 600 
 Окончателен годишен (патентен) данък 01-03 14 600 0 14 600 
Имуществени и други местни данъци 13-00 445 000 0 445 000 
 Данък върху недвижими имоти 13-01 95 000 0 95 000 
 Данък върху превозните средства 13-03 180 000 0 180 000 
 Данък при придобиване на имущество по дарение и възм. начин 13-04 170 000 0 170 000 
Други данъци 20-00 500 0 500 
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ  1 362 775 156 372 1 206 403 
Приходи и доходи от собственост 24-00 337 672 141 872 195 800 
 Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 24-04 30 000 30 000 0 
 Приходи от наеми на имущество 24-05 16 600 1 600 15 000 
 Приходи от наеми на земя 24-06 285 272 110 272 175 000 
 Приходи от дивиденти 24-07 5 000 0 5 000 
 Приходи от лихви по текущи банкови сметки 24-08 800 0 800 
Общински такси 27-00 520 903 0 520 903 
за ползване на детски градини 27-01 85 000 0 85 000 
за ползване на ДСП и др.общински социални услуги 27-04 75 000 0 75 000 
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и 
др. 

27-05 8 000 0 8 000 

за битови отпадъци 27-07 220 603 0 220 603 



за технически услуги 27-10 17 000 0 17 000 
за административни услуги 27-11 115 000 0 115 000 
за притежаване на куче 27-17 100 0 100 
други общински такси 27-29 200 0 200 
Глоби, санкции и наказателни лихви 28-00 55 000 0 55 000 
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 28-02 55 000 0 55 000 
Други неданъчни приходи 36-00 12 000 0 12 000 
други неданъчни приходи 36-19 12 000 0 12 000 
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите 37-00 -3 000 0 -3 000 
Внесен ДДС (-). 37-01 -3 000 0 -3 000 
внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните 
предприятия (-) 

37-02 0 0 0 

Постъпления от продажба на нефинансови активи 40-00 408 200 0 408 200 
постъпления от продажби на сгради 40-22 30 000 0 30 000 
продажба на транспортни средства 40-24 1 200 0 1 200 
постъпления от продажба на земя 40-40 377 000 0 377 000 
Приходи от концесии 41-00 1 500 0 1 500 
Помощи, дарения и др. безвъзм. получени суми от страната 45-00 16 000 0 16 000 
текущи помощи и дарения от страната 45-01 16 000 0 16 000 
Текущи дарения, по,ощи и др.безвъзмездно получени суми от ЕС 46-10 14 500 14 500 0 

Всичко приходи (1+2):  1 822 875 156 372 1 666 503 

ІІ. Взаимоотношения с ЦБ     
А) ТРАНСФЕРИ     
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ 
(нето) 

31-00    

обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за 
общини (+) 

31-11 3 124 834 3 124 834 0 

обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от 
ЦБ за общини (+) 

31-12 691 500  691 500 

получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) 31-13 258 400  258 400 
Всичко трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ 

(нето): 
4 074 734 3 124 834 949 900 

Трансфери между бюджети (нето) 61-00    
трансфери между бюджети - получени трансфери (+) 61-01 0 0 0 
трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) 61-02 -19 848 -1 848 -18 000 



трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 61-05 0 0 0 
вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-
) 

61-09 0 0 0 

Всичко трансфери между бюджети (нето):  -19 848 -1 848 -18 000 

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския 
съюз (нето) 

62-00 -16 515 -16 515 0 

получени трансфери (+) 62-01 0 0 0 
предоставени трансфери (-) 62-02 -16 515 -16 515 0 

Всичко трансфери:  4 038 371 3 106 471 931 900 
Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ     

Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други 
сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)  

78-00 300 000 0 300 000 

Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)  78-33 0 0 0 
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в 

консолидираната фискална програма (нето) 

78-88 300 000 0 300 000 

Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, 
включени в консолидираната фискална програма (нето) : 

300 000 0 300 000 

ІІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО     

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други 
бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) 

88-00 0 0 0 

Събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния 
бюджет (+/-) 

88-02 0 0 0 

Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от 
Европейския съюз (+/-) 

88-03 0 0 0 

Всичко:  0 0 0 
Депозити и средства по сметки /нето/ 95-00    

остатък в левове по сметки от предходния период (+) 95 01 525 591 277 307 248 284 
остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния 
период (+) 

95-02 0 0 0 

наличност в левове по сметки в края на периода (-) 95-07 0 0 0 
Всичко депозити и средства по сметки /нето/:  525 591 277 307 248 284 

ОБЩО ПРИХОДИ  6 686 837 3 540 150 3 146 687 

     

 



                                                                                                      0БЩ БЮДЖЕТ 2015 РАЗХОДНА ЧАСТ     

                                                                                            НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ     

         Приложение 
№5 

  

 

№на§ Бюджет2015 

по функции 

Наименование на § I. ИЗО 
II. Отбр.и 
сигурност 

III. Образов. 1\ЛЗдрав. V. СОПГ VI. БКД VII. Култура 
VIII. Ик.д- 

сти и услуги 

IX. р-ди 
некласи 
фиц. в 
други 

функции 

запл.по ТП и СП 0100 2315982 424412 0 1564758 61812 44000 173000 16000 32000 0 
други възнагр.и плащания 0200 268756 113 000 55157 62929 2470 1600 23500 5600 4500 0 

Зад.осиг.вноски от работодател 0500 558093 119000 11730 353013 13150 10000 40000 4500 6700 0 
издръжка 1000 1735598 413110 43486 582975 29930 113733 369 420 95100 87844 0 

Платени данъци, таксиV 1900 21000 20000 0 0 0 1000 0 0 0 0 
Други разходи за лихви 2900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

стипендии 4000 19610 0 0 19610 0 0 0 0 0 0 
Помощи и обезщетения 4200 10000 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Субсидии за неф. предприятия 4300 37000 0 0 0 0 0 0 37 000 0 0 
субс.на орг.с нест.цел 4500 159620 0 0 0 0 0 0 159620 0 0 

Разх. 3а чл.внос и учас.в нетър.орг. 4600 7000 7000 0 0 0 0 0 0 0 0 
осн.рем.на ДМА 5100 760686 99000 109501 7 200 0 36000 357600 0 151385 0 

придобиване на ДМА 5200 396667 19715 0 33452 0 10500 328000 5000 0 0 
придобиване на НДА 5300 111600 3800 0 0 0 0 0 0 107800 0 

Резерв за непредв. и неотл.плащ. 9700 179828 0 0 0 0 0 0 0 0 179828 
Всичко 9999 6584440 1229037 219874 2623937 107362 216833 1291520 322820 390229 182828 
ОБЩО   6584440 1229037 219874 2623937 107362 216833 1291520 322820 390229 182828 

дофинансирани държавни д-сти   102397 80000 0 22397 0 0 0 0 0 0 
            
                                    общо приходи 6 686 837          

                                               разлика 0          

 
 



                                                                                                                                                                               Приложение № 5.1  

           

Наименование на § №на§ Бюджет2015 

по функции 

I. ИЗО 

II. Отбр.и 
сигурност 

III. 
Образов. 

1\ЛЗдрав. 
V. 

СОПГ 
VI. 

БКД 
VII. 

Култура 

VIII. Ик.д-
сти и 
услуги 

запл.по ТП и СП 0100 2 012 482 398 
412 

0 1 552 258 61 812 0 0 0 0 

други възнагр.и плащания 0200 141 056 21 000 55 157 62 429 2 470 0 0 0 0 
Зад.осиг.вноски от работодател 0500 470 193 95 000 11 730 350 313 13 150 0 0 0 0 

издръжка 1000 447 860   43 486 374 444 29 930 0 0 0 0 
стипендии 4000 19 610   0 19 610 0 0 0 0 0 
Помощи и обезщетения 4200 0   0 0 0 0 0 0 0 
Субсидии за неф. предприятия 4300 0   0 0 0 0 0 0 0 
субс.на орг.с нест.цел 4500 159 620   0 0 0 0 0 159620 0 
Разх. За чл.внос и учас.в нетьр.орг. 4600 0   0 0 0 0 0 0 0 
осн.рем.на ДМА 5100 109 501   109 501 0 0 0 0 0 0 
придобиване на ДМА 5200 0   0 0 0 0 0 0 0 
придобиване на НДА 5300 0   0 0 0 0 0 0 0 
Разходи за лихви от страната 2200 0   0 0 0 0 0 0 0 
Други разходи за лихви 2900 0   0 0   0 0 0 0 
Резерв за непредв. и неотл.плащ. 9700 179 828 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всичко 9999 3 540 150 514 
412 

219 874 2 359 054 107 362 0 0 159 620 0 

всичко държавни д-сти   3 540 150 514 
412 

219 874 2 359 054 107 362 0 0 159 620 0 

дофинансирани държавни д-сти   102 397 80 000 0 22397 0 0 0 0 0 
           
                            приходи ДД      -                          3 411 
514 

3 540 150         

                            разлика ДД       102 397    изготвил: 
                                      Самет Хасан       

      



                                     БЮДЖЕТ 2015 РАЗХОДНА ЧАСТ 
                        НА ФУНКЦИЯ I -ИЗО - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 
    
                                                                                      Приложение 
№5.2 
    

Наименование на § 
№на 

§ 
Бюджет2015 

  
122 общинска 
администрация 

запл.по ТП и СП 0100 398 412 398 412 
запл.по ТП 0101 320 266 320 266 
запл.по СП 0102 78 146 78 146 
други възнагр.и плащания 0200 21 000 21 000 
персонал извънТП 0202 1 000 1 000 
сбко 0205 15 000 15 000 
обезщетения 0208 5 000 5000 
др.доп.възнагр. 0209 0 0 
зад.осиг.вноски от работод 0500 95 000 95 000 
ДОО 0551 57 000 57 000 
ЗОВ 0560 26 000 26 000 
вноски за ДЗПО 0580 12 000 12 000 

Всичко 9999 514 412 514 412 
 
 
 
 
 



 
                                                                   БЮДЖЕТ 2015 РАЗХОДНА ЧАСТ    
                                                НА ФУНКЦИЯ II -ОТБРАНА - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ   
        
                                                                                                                                             Приложение № 5.3  
        

Наименованиена § №на§ 
Бюджет 

2015 

по дейности 

219друг. 
д-стипо 
отбрана 

239 др.д-
сти по 

вътрешната 
сигерност 

282 - ОМП, 
под. на 
запаси 

мощности 

284- 
ликвидир. На 
последс. От 
стих. Бедст. 

И произв. 
Аварии 

285 Доб.фор. 

запл.по ТП и СП 0100 0           

други възнагр.и плащания 0200 55157 0 11 520 43 637 0 0 

нещатен персонал ТП 0201 42637     42 637     
извънтр.правоотношения 0202 11520   11 520 0     
др.доп.възнагр. 0209 1000     1 000     

зад.осиг.вноски от работод 0500 11730 0 2 230 9 500 0 0 

доо 0551 6700   1 100 5 600     
ЗОВ 0560 3350   750 2 600     
вноски за ДЗПО 0580 1680   380 1 300     
издръжка 1000 43 486 0 8 410 28 234 0 6 842 

работно облекло 1013 7 142     4 000   3 142 
материали 1015 11 000   3 500 5 000   2 500 
вода.горива и ел.енергия 1016 11 956   1200 10 756     
външне услуги 1020 9 210   2710 6 500     
командировки 1051 2978   1000 1978     
застраховки 1062 1200         1200 
стипендии 4000 0           



Помощи и обезщетения 4200 0           

Субсидии за неф. 
предприятия 

4300 0           

субс.на орг.с нест.цел 4500 0           

Разх. за чл.внос и участ.в не 4600 0           

осн.рем.наДМА 5100 0       109501   

придобиване на ДМА 5200 0           

придобиване на НДА 5300 0           

Резерв за неопр.неотл.плащ. 9700 0           

Всичко 9999 219 874 0 22 160 81 371 109 501 6 842 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                    БЮДЖЕТ 2015 РАЗХОДНА ЧАСТ   
                                            НА ФУНКЦИЯ III -ОБРАЗОВАНИЕ - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ  
       
                                                                                                            Приложение № 5.4  
       

Наименование на § №на§ Бюджет 2015 
по дейности 

311 ЦДГ 322 ООУ 326 ПГЗ 337 

запл.по ТП и СП 0100 1 552 258 390 447 970 811 191 000 0 

запл.по ТП 0101 1 552 258 390 447 970 811 191 000 0 
други възнагр.и плащания 0200 62 429 17 735 38 694 6 000 0 

сбко 0205 45 195 9 625 29 570 6 000 0 
обезщетения 0208 17 234 8110 9 124 0 0 
др.доп.възнагр. 0209 0 0 0 0 0 
зад.осиг.вноски от работод 0500 350 313 99 085 210 228 41 000 0 

доо 0551 179 600 51 800 107 800 20 000 0 
УПФ 0552 56 108 13 600 36 508 6 000 0 
зов 0560 80 605 24 175 46 430 10 000 0 
вноски за ДЗПО 0580 34 000 9 510 19 490 5 000 0 
издръжка 1000 374 444 24 211 301 020 37 019 12 194 

храна 1011 40 660 7 780 32 880 0 0 
работно облекло 1013 11 150 0 8 850 2 300 0 

учебници и учебни помагала 1014 31 200 0 31 200 0 0 
материали 1015 70 962 0 64 962 6 000 0 
вода.горива и ел.енергия 1016 86 587 0 70 910 15 677 0 
външни услуги 1020 70 291 3000 48 097 7 000 12 194 
текущ ремонт 1030 3 070 0 3 070 0 0 
командировки 1051 13 083 0 12 841 242 0 
застраховки 1062 0 0 0 0 0 
р-ди за сбко 1091 47 441 13 431 28 210 5 800 0 
глоби.неустойки и др. 1092 0 0 0 0 0 



стипендии 4000 19 610 0 8 727 10 883 0 

Помощи и обезщетения 4200 0 0 0 0 0 

Субсидии за неф. предприятия 4300 0 0 0 0 0 

субс.на орг.с нест.цел 4500 0 0 0 0 0 

Разх. за чл.внос и участ.в не" 4600 0 0 0 0 0 

осн.рем.на ДМА 5100 0 0 0 0 0 

придобиване на ДМА 5200 0 0 0 0 0 

  5201 0 0 0 0 0 
  5203 0 0 0 0 0 
  5205 0 0 0 0 0 
придобиване на НДА 5300 0 0 0 0 0 

Резерв за неопр.неотл.плащ. 9700 0 0 0 0 0 

Всичко 9999 2 359 054 531 478 1 529 480 285 902 12 194 
       
       
  изготвил: 

                                 Самет Хасан 
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         БЮДЖЕТ 2015 РАЗХОДНА ЧАСТ   
                                 НА ФУНКЦИЯ IV -ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ  
      
                                                                                                                         Приложение № 5.5  
      

Наименование на § №на§ Бюджет 2015 

по дейности 

431 детски ясли 

437 здравен 
кабинет в 

детски градини 
и училища 

469 др.д-сти по 
здравеопазванито

запл.по ТП и СП 0100 61 812 14 524 42 438 

запл.по ТП 0101 61 812 14 524 42 438 
други възнагр.и плащания 0200 2 470 500 1 800 

нещатен персонал по ТП 0201 0       
сбко 0205 2 570 600 1 800 
др доп.възнаграждения 0209 0 0 0   
осиг.вноски от работодател 0500 13 150 3 500 8 600 

ДОО 0551 7 250 1 700 5 000 
ЗОВ 0560 3 700 1 000 2 400 
вноски за ДЗПО 0580 2 200 800 1200 
издръжка 1000 29 930 24 000 5 390 

медикаменти 1012 5 000 3 000 2 000   
работно облекло 1013 2 900 1 500 1 200 
учебни помагала 1014 0 0 0   
материали 1015 7 690 7 000 690   
вода.горива.ел.енергия 1016 4 600 4 600 0   
външни услуги 1020 5 900 5 900 0   
командировки 1051 3 840 2 000 1 500 
застраховки 1062 0 0 0   

стипендии 4000 0       



Помощи и обезщетения 4200 0       

Субсидии за неф. предприятия 4300 0       

субс.на орг.с нест.цел 4500 0       

Разх. за чл.внос и участ.в нетър. ( 4600 0       

осн.рем.на ДМА 5100 0       

предобиване на ДМА 5200 0       

придобиване на НДА 5300 0       

Резерв за неопр.неотл.плащ. 9700 0   0   

Всичко 9999 107 362 42 524 58 228 

      
                                                                                        изготвил:Мехнур Абил-
Расим 

изготвил: 
                                        Самет Хасан 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                           БЮДЖЕТ 2015 РАЗХОДНА ЧАСТ  
                          НА ФУНКЦИЯ VII КУЛТУРА- ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 
    
                                                                                      Приложение № 5.6 
    

Наименование на § 
№ 

на§ 
Бюджет2015 

по дейности 
738 

читалища 
запл.поТП и СП 0100 0   
други възнагр.и плащания 0200 0   
зад.осиг.вноски от работод 0500 0 0 
ДОО 0551 0   
ЗОВ 0560 0   
вноски за ДЗПО 0580 0   
издръжка 1000 0   
стипендии 4000 0   
Помощи и обезщетения 4200 0   
Субсидии за неф. предприятия 4300 159 620 159 620 
субс.на орг.с нест.цел 4500 0   
Разх. за чл.внос и участ.в нетър. Орг. 4600 0   
осн.рем.на ДМА 5100 0   
придобиване на ДМА 5200 0   
придобиване на НДА 5300 0   
Резерв за неопр.неотл.плащ. 9700 0   

Всичко 9999 159 620 159 620 
    
 



 
                                                     БЮДЖЕТ 2015 РАЗХОДНА ЧАСТ  
НА ФУНКЦИЯ IX - разходи некласифицирани в други функции - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

    
                                                                                      Приложение № 5.7  
    

Наименование на § №на§ Бюджет 2015 
по дейности 

998 
СОУ ЗАВЕТ 9700 40 620 40 620 
ОУ БРЕСТОВЕНЕ 9700 27 052 27 052 
ОУ ОСТРОВО 9700 13 692 13 692 
ОУ ВЕСЕЛЕЦ 9700 13 630 13 630 
ОУ СУШЕВО 9700 0 0 
ПГЗ ЗАВЕТ 9700 0 0 
ОДЗ ЗАВЕТ 9700 0 0 
ЦДГ БРЕСТОВЕНЕ 9700 5 203 5 203 
ЦДГ ОСТРОВО 9700 11 884 11 884 
ЦДГ ВЕСЕЛЕЦ 9700 18 577 18 577 
ЦДГ ПРЕЛЕЗ 9700 0 0 
ЦДГСУШЕВО 9700 0 0 
311-ЦДГ и ОДЗ 9700 33 190 33 190 
322-ОУ 9700 10 980 10 980 

437-ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ 9700 5 000 5 000 
Всичко 9700 179 828 179 828 

    
 
 
 
                                                                                                   БЮДЖЕТ 2015 РАЗХОДНА ЧАСТ НА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  



                                                                                                           НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ   
                                                                                                                                                                                                                                  Приложение № 5.8 

Наименование на § №на§ Бюджет2015 

по функции 

I. ИЗО 
II. Отбр.и 

сигурност 
III. Образов. 1У.Здрав. V. СОПГ VI.БКД 

VII. 
Култура 

VIII. Ик.д
сти и 
услуги 

запл.по ТП и СП 0100 303 500 26 000 0 12 500 0 44 000 173 
000 

16 000 32 000

други възнагр.и плащания 0200 127 700 92 000 0 500 0 1 600 23 500 5 600 4 500
Зад.осиг.вноски от работодател 0500 87 900 24 000 0 2 700 0 10 000 40 000 4 500 6 700

издръжка 1000 1 287 738 413 110 0 208 531 0 113 733 369 
420 

95 100 87 844

Платени данъци, таксиV 1900 21 000 20 000 0 0 0 1 000 0 0 
Други разходи за лихви 2900 3 000 0 0 0 0 0 0 0 
стипендии 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 
Помощи и обезщетения 4200 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 
Субсидии за неф. предприятия 4300 37 000 0 0 0 0 0 0 37 000 
субс.на орг.с нест.цел 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 
Разх. За чл.внос и учасв негьр.орг. 4600 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 
осн.рем.на ДМА 5100 651 185 99 000 0 7 200 0 36 000 357 

600 
0 151 385

придобиване на ДМА 5200 396 667 19 715 0 33 452 0 10 500 328 
000 

5 000 

придобиване на НДА 5300 111 600 3 800 0 0 0 0 0 0 107 800
Резерв за непредв. и неотл.плащ. 9700 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всичко 9999 3 044 290 714 625 0 264 883 0 216 833 1 291 
520 

163 200 390 229

всичко общ.д-сти   3 044 290 714 625 0 264 883 0 216 833 1 291 
520 

163 200 390 229

дофинансирани държавни д-сти   102 397 80000 0 22397 0 0 0 0 
приходи ОД       -                                                      
3 077 442 

3 146 687         

РАЗЛИКА ОД      -                                                                   
0                                                                                                                            

-102 397    
 



                                         БЮДЖЕТ 2015 РАЗХОДНА ЧАСТ   
                                  НА ФУНКЦИЯ I -ИЗО - ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ  
     
                                                                                      Приложение №5.9  
     

Наименование на § 
№ 

на § 
Бюджет2015 

    
122 общинска 

администрация 
123 

общински 
съвети 

запл.по ТП и СП 0100 26 000 0 26 000 

запл.поТП 101 26 000   26 000 
други възнагр.и плащания 0200 92 000 0 92 000 

персонал извънТП 0202 92 000   92 000 
зад.осиг.вноски от работод 0500 24 000 0 24 000 

ДОО 0551 14 500   14 500 
ЗОВ 0560 6 500   6 500 
вноски за ДЗПО 0580 3 000   3 000 
издръжка 1000 413 110 378 610 34 500 

медикаменти 1012 610 610   
раб.облекло 1013 22 000 17 000 5 000 
материали 1015 114 000 104 000 10 000 
вода, горива, ел. енергия 1016 110 000 110 000 0 
външни услуги 1020 85 000 85 000 0 
командировки в страната 1051 14 500 12 000 2 500 
командировки в чужбина 1052 5 000 3 000 2 000 
застраховки 1062 18 000 18 000   
глоби.неустойки и др. 1092 5 000 5 000   
др.р-ди некласифицирани 1098 39 000 24 000 15 000 
Платени данъци, таксиO 1900 20 000 20000   



платени държавни данъци,,, 1901 20 000 20000   
Други разходи за лихви 2900 0 0   

др разходи за лихви към местни лица 29-
91 

0 0   

стипендии 4000 0 0 0 

Помощи и обезщетения 4200 10 000 10 000 0 

обезщетения.помощи по реш. на ОбС 4214 10 000 10 000   
Субсидии за неф. предприятия 4300 0 0 0 

субс.на орг.с нест.цел 4500 0 0 0 

Разх. за чл.внос и участ.в нетър. Орг. 4600 7 000 7 000 0 

осн.рем.на ДМА 5100 99 000 99 000   

придобиване на ДМА 5200 19 715 19 715 0 

придобиване на компютри и хардуер 5201 5 000 5 000 0 
прид.на др.оборудване.маш. и съор. 5203 2 791 2 791 0 
придобиване на транспортни средства 5204 0 0   
придобив.на стоп.инвентар 5205 11 924 11924   
придобиване на НДА 5300 3 800 3 800   

придобиване на програмни продукти и лицензи за 
програмни продукти 

5301 3 800 3 800   

придобиване на други нематериални дълготрайни 
активи 

5309       

Резерв за неопр.неотл.плащ. 9700 0     

Всичко 9999 714 625 538 125 176 500 
     

  изготвил: 
                                 Самет Хасан 

 

 
 
 
 
 



 
                                                  БЮДЖЕТ 2015 РАЗХОДНА ЧАСТ  
                         НА ФУНКЦИЯ III -ОБРАЗОВАНИЕ - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 

311+389 МД 
     
     
                                                                                        Приложение № 5.10 
     

Наименование на § №на§ Бюджет2015 
по дейности 

311-
МД 

389 ДЕЙНОСТ 

запл.по ТП и СП 0100 12 500 0 12 500 

запл.поТП 0101 12 500   12 500 
други възнагр.и плащания 0200 500 0 500 

сбко 0205 500   500 
обезщетения 0208 0   0 
др.доп.възнагр. 0209 0   0 
зад.осиг.вноски от работод 0500 2 700 0 2 700 

ДОО 0551 1 700   1 700 
УПФ 0552 0   0 
ЗОВ 0560 600   600 
вноски за ДЗПО 0580 400   400 
издръжка 1000 208 531 208 

031 
500 

храна 1011 99 838 99 838 0 
работно облекло 1013 8 250 7 750 500 

учебници и учебни помагала 1014 0 0 0 
материали 1015 30 348 30 348 0 
вода.горива и ел.енергия 1016 41 231 41 231 0 
външни услуги 1020 18 174 18 174 0 
текущ ремонт 1030 8 120 8 120 0 



командировки 1051 2 570 2 570 0 
застраховки 1062 0 0 0 
р-ди за сбко 1091 0 0 0 
глоби.неустойки и др. 1092 0 0 0 
стипендии 4000 0     

Помощи и обезщетения 4200 0     

Субсидии за неф. предприятия 4300 0     

субс.на орг.с нест.цел 4500 0     

Разх. за чл.внос и участ.в не' 4600 0     

осн.рем.на ДМА 5100 7 200 7 200   

придобиване на ДМА 5200 33452 33452 0 

придобиване на компютри и хардуер 5201 3 452 3452   
прид.на др.оборудване.маш. и съор. 5203 0 0   
придобив.на стоп.инвентар 5205 30 000 30000   
придобиване на НДА 5300 0     

Резерв за неопр.неотл.плащ. 9700 0   0 

Всичко 9999 
264 883 

248 
683 

16 200 

     
     

            изготвил: 
                                                            Самет Хасан 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                      БЮДЖЕТ 2015 РАЗХОДНА ЧАСТ    
                                       НА ФУНКЦИЯ V -СОПГ- ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ   
       
                                                                                                                      Приложение № 5.11  
       

Наименование на § №на§ Бюджет2015 

по дейности 

524 
домашен 
социален 

патронаж и 
трапезарии 

525 клубове 
на 

пенсионери, 
инвалиди и 

други 

532 
Програми 

за 
временна 
заетост 

589 др. д-
ти СОПЗ 

запл.по ТП и СП 0100 44 000 44 000 0 0 0 

запл.по ТП 0101 44 000 44 000       
други възнагр.и плащания 0200 1 600 1 600 0 0 0 

извънтр. правоотношения 0202 0         
сбко 0205 1 600 1600       
др.доп.възнагр. 0209 0 0       
зад.осиг.вноски от работод 0500 10 000 10 000 0 0 0 

ДОО 0551 6 000 6 000       
ЗОВ 0560 2 800 2 800       
вноски за ДЗПО 0580 1 200 1 200       
издръжка 1000 113 733 88 233 16 000 5 500 4000 

храна 1011 55 000 51 000     4000 
облекло 1013 1 600 1 600       
материали 1015 15 500 5 000 10000 500   
вода,горива,ел.енергия 1016 28 000 27 000 1000     
външни у-ги 1020 7 133 2 133 5000     
застраховки 1062 4 000 1500   2500   



др.некласиф.р-ди 1,98 2 500 0 0 2500   
Платени данъци, таксиO 1900 1 000 1000       

платени държавни данъци,,, 1901 1 000 1000       
Други разходи за лихви 2900 0 0       

др разходи за лихви към местни 
лица 

29-91 0 0       

стипендии 4000 0         

Помощи и обезщетения 4200 0         

Субсидии за неф. предприятия 4300 0         

субс.на орг.с нест.цел 4500 0         

Разх. за чл.внос и участ.в нетъ 4600 0         

осн.рем.на ДМА 5100 36 000 36 000 0     

придобиване на ДМА 5200 10 500 10 500 0 0 0 

прид.на трансп.с-ва 5204 0 0       
прид.на др.обор.,маш.и съор. 5203 0 0       

прид.на стоп.инвентар 5205 0 10500       

придобиване на НДА 5300 0         

Резерв за неопр.неотл.плащ. 9700 0         

Всичко 9999 216 833 191 333 16 000 5 500 4000 

       
       

                                                       изготвил: 
                                                                                                  Самет Хасан 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  БЮДЖЕТ 2015 РАЗХОДНА ЧАСТ     
                                                                НА ФУНКЦИЯ VI -БКД- ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ     
          
                                                                                                                                                              Приложение № 5.12   
          

Наименование на § 15000 Бюджет2015 

по дейности 

603 ВиК 

604 
осветл.на 

улици, 
площади 

606 
изграждане 

ремонт и 
подържане 
на уличната 

мрежа 

619др.д-
сти по 
ЖСРР 

622 
озеленяване 

623 
чистота 

629 
др.д-сти 
по бл.и 

опазв.на 
ок.среда 

запл.поТП иСП 0100 173 000 0 0 0 16 500 60 000 58 000 38 500 

запл.поТП 0101 173 000       16 500 60 000 58 000 38 500 
други възнагр.и плащания 0200 23 500 1 000 3 000 1 500 6 000 0 0 12 000 

нещатен персонал ТП 0201 9 000             9 000 

извънтруд.правоотношения 0202 12 500 1 000 3 000 1500 5 000     2 000 
сбко 0205 2 000       1000     1000 

зад.осиг.вноски от работ 0500 40 000 500 0 500 5200 12000 11000 10800 

ДОО 0551 25 500 250   250 3 000 8000 7 000 7 000 
ЗОВ 0560 10 300 150   150 1500 3000 3 000 2 500 
вноски за ДЗПО 0580 4 200 100   100 700 1000 1 000 1300 
издръжка 1000 369 420 15 000 104 000 36 000 15 700 48 000 136 320 14 400 

облекло 1013 7 100 0     700 2500 2 500 1400 
материали 1015 100 500 5 000 24 000 25 000 2 000 15 500 24 000 5 000 
вода,горива,ел.енергия 1016 193 320 0 80 000   2 000 30 000 78 320 3 000 
външни услуги 1020 65 000 10 000 0 10 000 10 000 0 30 000 5 000 
команд. В чужбина 1052 1 500 0     0   1500 0 
застраховки 1062 2 000 0   1000 1 000       



стипендии 4000 0 0             

Помощи и обезщетения 4200 0               

Субсидии за неф. предприяти; 4300 0               

субс.на орг.с нест.цел 4500 0               

Разх. за чл.внос и участ. 4600 0               

осн.рем.на ДМА 5100 357 600 22 800 0 325 200 9 600 0 0 0 

придобиване на ДМА 5200 328 000 0 0 0 0 15 000 313 000 0 

прид.на трансп.с-ва 5204 300 000           300 000   
прид.на др.обор.,маш.и съор. 5203 28 000     0 0 15000 13000   
прид.на стоп.инв. 5205 0           0   
изграждане на инфрастр.об. 5206 0   0       0   
придобиване на НДА 5300 0       0       

прид.на др.дълготр.немат.ак 5309 0       0       
Резерв за неопр.неотл.плащ. 9700 0               

Всичко 9999 1 291 520 39 300 107 000 363 200 53 000 135 000 518 320 75 700 
          
          

                                                                                                                                 изготвил: 
                                                                                                                            Самет Хасан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                              БЮДЖЕТ 2015 РАЗХОДНА ЧАСТ   
                                        НА ФУНКЦИЯ VII -КУЛТУРА- ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ  
      
                                                                                                      Приложение № 5.13  
      

Наименование на § №на§ Бюджет2015 

по дейности 

745 

714 - 
спортни 
бази за 
спорт за 
всички 

759 - 
Други 

дейности 
по 

културата 

запл.по ТП и СП 0100 16 000 0 0 16 000 

запл.по ТП 0101 16 000 0 0 16 000 
други възнагр.и плащания 0200 5 600 0 5 000 600 

извънтрудови правоотношения 0202 5 000 0 5 000 0 
сбко 0205 600   0 600 
др.доп.възнагр. 0209 0 0 0 0 
зад.осиг.вноски от работод 0500 4 500 0 600 3 900 

ДОО 0551 2 500   300 2 200 
ЗОВ 0560 1 400   200 1 200 
вноски за ДЗПО 0580 600   100 500 
издръжка 1000 95 100 7 

000 
18 500 69 600 

облекло 1013 600     600 
материали 1015 14 000 5000 4 000 5 000 
вода.горива.ел.енергия 1016 2 000   2 000 0 
външни услуги 1020 14 000 2000 10 000 2 000 
застраховки 1062 2 500   2 500 0 
сбко 1091       0 



др.некласиф.р-ди 1098       62 000 
стипендии 4000 0       

Помощи и обезщетения 4200 0       

Субсидии за неф. предприятия 4300 37 000   37 000   

субс.на орг.с нест.цел 4500 0       

Разх. за чл.внос и участ.в нетър. Орг. 4600 0       

осн.рем.на ДМА 5100 0 0 0   

придобиване на ДМА 5200 5 000 0 5 000 0 

придобиване на компютри и хардуер 5201 0   0   
прид. На сгради 5202 0   0   
прид.на др.оборудване.маш. и съор. 5203 0 0 0   
придобив.на стоп.инвентар 5205 5 000   5 000   
придобиване на НДА 5300 0       

Резерв за неопр.неотл.плащ. 9700 0       

Всичко 9999 163 200 7 
000 

66 100 90 100 

      

                                                     изготвил: 
                                                                                           Самет Хасан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                               БЮДЖЕТ 2015 РАЗХОДНА ЧАСТ    
                    НА ФУНКЦИЯ VIII -ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ- ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ  
        
                                                                                                                                                          Приложение № 5.14 
        

Наименование на § №на§ Бюджет2015 

по дейности 

832 сл.по 
под.,рем.и 

изгр.на 
пътища 

849 
др.д-
сти 
по 
тппд 

866 
общ.пазари 
и тържища 

898 др.д-сти 
по 
икономиката 

878-Приюти за 
безстопанствени 

животни 

запл.по ТП и СП 0100 32000 0 0 0 32000 0 

запл.по ТП 0101 32000 0 0 0 32000   
други възнагр.и плащания 0200 4500 1000 0 0 3500 0 

персонал извънтр.прав. 0202 3500 1000     2500   
сбко 0205 1000       1000   
обезщетения 0208 0       0   
др.доп.възнаграждения 0209 0           
зад.осиг.вноски от работод 0500 6700 700 0 0 6000 0 

ДОО 0551 3900 400 0 0 3500   
ЗОВ 0560 1700 200 0 0 1500   
вноски за ДЗПО 0580 1100 100 0 0 1000   
издръжка 1000 87844 71344 2000 1000 10500 3000 

облекло 1013 1000       1000   
материали 1015 5000 0     5000   
вода,горива,ел,енергия 1016 2000       2000   
външни у-ги 1020 78344 70344 2000 1000 2000 3000 
разх.за командировки в страната 1051 500       500   
застраховки 1062 1000 1000     0   



сбко 1091 0   0 0 0   
др.некласифицирани р-ди 1098 0           
стипендии 4000 0           

Помощи и обезщетения 4200 0           

Субсидии за неф. предприятия 4300 0           

субс.на орг.с нест.цел 4500 0           

Разх. за чл.внос и участ.в нетьр. ( 4600 0           

осн.рем.на ДМА 5100 151385 151385         

придобиване на ДМА 5200 0 0 0 0 0 0 

прид.на сгради 5202 0           
прид.на др.обор.,маш.и съор. 5203 0           
прид.на стоп.инв. 5205 0           
изгр.на инфр.обекти 5206 0     0 0   
придобиване на НДА 5300 107800       107800   

прид.на др.дълготр.немат.активи 5309 107800       107800   
Резерв за неопр.неотл.плащ. 9700 0           

Всичко 9999 390229 224429 2000 1000 159800 3000 
        

        

   изготвил:  
    
     Самет Хасан  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     БЮДЖЕТ 2015 РАЗХОДНА ЧАСТ     

НА ФУНКЦИЯ IX - разходи некласифицирани в други функции (Разшифровка)- ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ 
       

                                                                                                    Приложение № 5.15    

       

Наименование на § №на§ Бюджет2015 

по дейности   

910-
разходиза 

лихви 
998 

  

запл.по ТП и СП 0100 0 0 0   

други възнагр.и плащания 0200 0 0 0   

зад.осиг.вноски от работод 0500 0 0 0   

издръжка 1000 0 0 0   

материали 1015 0 0 0   

външни услуги 1020 0 0 0   

стипендии 4000 0 0 0   

Помощи и обезщетения 4200 0 0 0   

Субсидии за неф. предприятия 4300 0 0 0   

субс.на орг.с нест.цел 4500 0 0 0   

Разх. за чл.внос и участ.в нетьр. Орг. 4600 0 0 0   

осн.рем.на ДМА 5100 0 0 0   

придобиване на ДМА 5200 0 0 0   

придобиване на НДА 5300 0 0 0   

Разходи за лихви 2200 0 0 0   

Други разходи за лихви 2900 3 000 3 000 0   

др разходи за лихви към местни лица 2991 3000 3 000     

Резерв 9700 0 0 0   

Всичко 9999 3 000 3 000 0   

       



                                        БЮДЖЕТ 2015 РАЗХОДНА ЧАСТ    
                            ДОФИНАНСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ   
      
                                                                                 Приложение № 
5.16 

  

      

Наименование на § №на§ Бюджет2015 
по дейности 

122 322 326 

запл.по ТП и СП 0100 84 897 62 500 18 525 3 872 

други възнагр.и плащания 0200 0       

зад.осиг.вноски от работод 0500 17 500 17500 0 0 

ДОО 0551 0 10000 0 0 
ЗОВ 0560 0 5000 0 0 
вноски за ДЗПО 0580 0 2500 0 0 
издръжка 1000 0       

стипендии 4000 0       

Помощи и обезщетения 4200 0       

Субсидии за неф. предприятия 4300 0       

субс.на орг.с нест.цел 4500 0       

Разх. за чл.внос и участ.в не 4600 0       

осн.рем.наДМА 5100 0       

придобиване на ДМА 5200 0       

придобиване на НДА 5300 0       

Резерв за неопр.неотл.плащ. 9700 0       

Всичко 9999 102 397 80 000 18 525 3 872 
      

                                   изготвил: 
                                                                Самет Хасан 

 



 
КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР - 2015 ГОДИНА 

    
№ 

Мероприятия месец 

Необходими средства в лв.от 
бюджета на общината 

1 Общински - училищни спортни мероприятия /шах, 
тенис на маса, футбол, волейбол/ март-май 2000 

2 Трети март /тьржествен концерт / март 400 

3 Международен ден на ромите / концерт/                                                                                                               април 400 

4 Велигденски концерт 
април 400 

5 Селищен празник - с. Сушево 
май 2000 

6 Ден на славянската писменост и култура  май 400 
7 Селищен празник - сБрестовене 

юни 3 000 

8 Първи - юни / концерт в гр.Завет, с.Острово,с. Брестовене 
/ юни 600 

9 Селищен празник - сПрелез август 2000 

10 Селищен празник - град Завет 
август 40000 

11 Селищен празник - с Острово 
септември 3000 



12 Селищен празник - с Веселец 
септември 2000 

13 Ден на българската община 
октомври 3000 

14 Ден на народните будители /концерт/ 
ноември 400 

15 Концерт по случай Курбан байрам ноември 400 

16 Концерт по случай Коледа ноември 400 

17 Новогодишни мероприятия декември 1 000 

    общо 61 400 

     

   Гл.експерт 
                       /Ч. Емин/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложени №7 
ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС 

НА ОБЩИНА ЗАВЕТ  ЗА 2015 Г. 
 

Наименование № на §§ ОБЩО 
в т.ч. от 

ЕС 
общински 
бюджет 

ОП "Административен капацитет"      

Приходи  39 909   39 909     
І.Неданъчни приходи        
Общински такси 27-04       
         
IІ.Трансфери        
Трансфери(субсидии.вн.)м/у 
бюдж.с/ки(+/-) 

61-00       

Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-
) 

62-00       

Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето) 63-00 60 662  60 662     
Всичко трансфери:        
         
IIІ. Временни безлихв. заеми      
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ 
(+/-): 

74-00       

получени заеми (+) 74-11       
погасени заеми (-)        
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки 
(нето) 

75-00       

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки  76-00 -20 753 -20 753   
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове 77-00       
Всичко временни безлихвени заеми:        
         
IV. Депозити и средства по сметки      



Остатък от прдходния период (9501 до 
9506)(+) 

     

Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)        
Депозити и средства по с/ки (нето) (+/-) 95-00       
         
Разходи  39 909 39 909   
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и 
сл.правоотн. 

01-00       

Други възнаграждения и плащания за 
персонал 

02-00 3 870 3 870   

Задължителни осиг.вноски от 
работодатели 

05-00 669 669   

Издръжка 10-00 35 370 35 370   
Стипендии 40-00       
Субсидии за нефинансови предприятия и 
организации с нестопанска цел 

43-00       

Придобиване на дълготрайни активи и 
основен 
ремонт (от&51 до &54) 

51-54       

Капиталови трансфери 55-00       

ДФЗ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - РА      

Приходи  5 373 101  5 373 101    
І.Неданъчни приходи        
Общински такси 27-04       

         

IІ.Трансфери  4 766 308 4 766 308   
Трансфери(субсидии.вн.)м/у 
бюдж.с/ки(+/-) 

61-00       

Трансфери м/у бюдж.и извънб. с/ки/ф.(+/-
) 

62-00       

Трансфери м/у извънб. сметки/ф. (нето) 63-00 4 766 308 4 766 308   



Всичко трансфери:        
         
IIІ. Временни безлихв. заеми        
Получ.(пред.) врем. безл. заеми от/за ЦБ 
(+/-): 

74-00       

получени заеми (+) 74-11       
погасени заеми (-)        
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки 
(нето) 

75-00       

Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб. с/ки  76-00       
Врем.безл.заеми м/у извънб.с/ки/ фондове 77-00       
Всичко временни безлихвени заеми:        
         
IV. Депозити и средства по сметки  606 793 606 793   
Остатък от прдходния период (9501 до 
9506)(+) 

 606 793 606 793   

Наличн.в края на периода(9507 до 9512)(-)        
Депозити и средства по с/ки (нето) (+/-) 95-00 0 0   
         
Разходи  5 373 101  5 373 101    
Запл.и възнагр.за перс.,нает по тр.и 
сл.правоотн. 

01-00       

Други възнаграждения и плащания за 
персонал 

02-00       

Задължителни осиг.вноски от 
работодатели 

05-00       

Издръжка 10-00       
Стипендии 40-00       
Субсидии за нефинансови предприятия и 
организации с нестопанска цел 

43-00       

Придобиване на дълготрайни активи и 51-54 5 373 101  5 373 101    



основен 
ремонт (от&51 до &54) 
Капиталови трансфери 55-00       

 
 
 
 
Област Разград   Приложение № 

8 
Община  Завет    

                             (печат)    

Кмет:..................................................    

            (Ахтер Велиев, подпис)    
     

С П Р А В К А    
за разпределение на субсидията за 2015 година по читалища   

     

№ по Наименование  Местонахождение Субсидирана Субсидия 

 на читалище (община, кметство) численост за 2014 г. 

ред    6400 

   (субс. бр.) (лева) 

1 2 3 4 5 
1 НЧ "Саморазвитие 1902" гр.Завет Община Завет 9,0 62 721 

2 НЧ "Просвета-1919-Брестовене" с.Брестовене Кметство Брестовене 4,0 29 506 

3 НЧ "Очец Паисий 1927" с.Острово Кметство Острово 3,0 20 434 

4 НЧ "Петко Рачев Славейков 1925" с.Веселец Кметство Веселец 2,0 13 325 

5 НЧ "Христо Ботев 1913" с.Прелез Кметство Прелез 1,5 10 485 

6 НЧ "Развитие 1927" с.Сушево Кметство Сушево 2,0 13 207 

7 НЧ "Съзнание 1928" с.Иван Шишманово Кметство Иван Шишманово 1,5 9 942 

8   0,0  

9   0,0  



10   0,0  

 ВСИЧКО:   23,0 159620 

     
Забележки:  - В к. 5 се посочва размера на субсидията разпределена от комисията за съответното читалище.  

  - В к. 4 се посочва субсидираната численост. Тя се получава резултативно, като частно = субсидията в к. 5 разделена на 
единния разходен стандарт - 6 940 лв.  и може де не е цяло число. Записва се с един знак след десетичната запетая. 

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

І.ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Инвестиционната политика на ОБЩИНА  ЗАВЕТ    се определя от:  

 

♦ визията за развитие на общината: 
Община Завет да продължи развитието на интензивно селскостопанско производство и леката промишленост, запазвайки 

чиста природната среда и историческото си наследство. 

Подобряване качеството на живот на населението с цел доближаването му до европейските стандарти. 

 



♦ стратегическите цели  на общината:  
Стратегическа цел 1: 

Икономическо сближаване в национален и вътрешнорегионален план чрез развитие на собствения потенциал на района и 

опазване на околната среда. 

Стратегическа цел 2: 

Социално сближаване и намаляване на регионалните диспропорции в социалната сфера чрез създаване на условия за развитие 

и реализация на човешкия капитал. 

Стратегическа цел 3: 

Териториално сближаване и развитие на трансграничното, междурегионалното и трансграничното сътрудничество. 

Стратегическа цел 4: 

Балансирано териториално развитие, подобряване свързаността в районите и качеството на средата в населените места. 

 

♦ Основни приоритети в Общински план за развитие: 
 Шестте приоритетни области представляват областите за действие, където следва да се концентрират финансовите 

ресурси и общинските инициативи през плановия период 2014-2020 г. 

Приоритетна област 1:  

Създаване на условия за развитие на местни общества на знанието 

Приоритетна област 2:  

Развитие и модернизация на икономиката 

Приоритетна област 3:  

Ефективен и конкурентен аграрен сектор 

Приоритетна област 4:  

Развитие на пазара на труда и подобряване на жизнения стандарт. 

Приоритетна област 5:  

Подобряване на техническата инфраструктура и състоянието на околната среда 

Приоритетна област 6:  

Институционален капацитет и ефективна администрация.  

 
 Инвестиционната политика чрез годишната инвестиционна програма     допринася за постигане на стратегическите цели, 
решаване на социални, образователни, културни   и здравни проблеми на  населението на ОБЩИНА  ЗАВЕТ и създава предпоставки за 
устойчиво  и  интегрирано развитие на общността. 



 
 
ІІ. Главни направления: 

♦ Социални дейности – социални заведения; 

♦ Образование – детски градини и училища; 
♦ Градска инфраструктура – улична мрежа и зелена система; 

♦ Подобряване състоянието на околната среда –озеленяване на площи за широко обществено ползване  

 
ІІІ. Бюджетни взаимоотношения с ЦБ по ЗДБРБ за 2015г. общо 4 074 700,00лв., в т.ч. за: 
 
 1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности от държавния бюджет за 2015г. е  3 124 800,00лева. 

 2. Размерът на заложените средства за зимно поддържане на общински пътища е 58 500,00 лева 

3. Субсидия за капиталови разходи 258 400,00лв., в т.ч. 144 500,00 лв. за изграждане 

и основен ремонт на общински пътища.  

Другите източници за финансиране на делегираните от държавата дейности са 

трансферите и дофинансиране с общински приходи. 
 

ІV.Привличане на допълнителни средства от европейските фондове за 2015 год. 

♦Продължава изпълнението на следните проекти, финансирани по европейските програми: 

* По Мярка 322 "Обновяване и развитие на населените места" от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г.  

Проект: "Повишаване привлекателността на жизнената среда в населени места от Община Завет чрез реконструкция на 

улици" – 1 431 456,00 лв., включващ:Реконструкция на улица"Бузлуджа" и улица"Христо Ботев"-с.Иван Шишманово,  

Реконструкция на улица"Чавдар" и улица"Дунав"-с.Прелез, Реконструкция на улица"Родопи" и улица"Еделвайс"-с.Сушево; по 

ДОГОВОР № 17/322/00879 от 27.11.2012 г. 

* По Мярка 321  „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”от Програма за развитие на селските 

райони 2007 – 2013Г.  

Проект: „Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и свързани със свободното 

време и отдиха услуги ” – 4 195 742,00 лв., по ДОГОВОР №17/321/01332 от 27.11.2012 г. 
 



* Проект: „Надграждане на компетенциите на служителите на община Завет за качествено предоставяне на услуги на 

гражданите и бизнеса“, на стойност 92 463.80лева, по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 

2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация ”, 

Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14. 
 
* Одобрен безлихвен заем на Община Завет от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда/ПУДООС/ за реализиране на  
Проект: „Подобряване на системата за сметосъбиране и сметоизвозване в община Завет” по три обособени позиции: 

-ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Доставка на 1 /един/ брой нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване с 
обем 15+1,5 куб.м.” ; 

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Доставка на 1 /един/ брой нов специализиран автомобил - мини челен товарач /с базово 
оборудване/ за почистване на нерегламентирани сметища, обществени терени, тротоарни площи; 

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 „Доставка на 60 /шестдесет/ броя контейнери тип ”Бобър”1.1 куб.м. 
 в размер до 300 000.00 лв. /триста хиляди лева/. 

V. ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ. ДЕЙНОСТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА 2015Г. 

 ♦Проекти, участващи  в Национална кампания „За чиста околна среда – 2015 г.“, на тема: “Обичам природата-и аз 

участвам“. 

 

* “Подобряване на жизнената среда – създаване на зона за отдих и изграждане на детски кът в град Завет – кв. 121, УПИ І-

озеленяване“ 

 

*„Да създадем зелен кът за нашите деца чрез почистване и озеленяване на   градинка в село Острово, Община Завет“ 

♦ Рехабилитация на участъци от уличните настилки: 

Ежегодно със средства от целевата субсидия и със собствени средства частично се рехабилитират участъци от уличните 

настилки. Финансирането се осъществява с предвидените в бюджета за 2015г. на Община Завет средства:„Текущ ремонт по 

поддържане на улици в Община Завет” - гр. Завет ; с. Острово; с. Брестовене; с. Веселец; с.Прелез; с.Сушево и с.Иван Шишманово 

;  

„Текущ ремонт по поддържане на общинска пътна мрежа. 



 ♦  Балансирано развитие на населени  места на общината:гр.Завет, с.Брестовене, с.Острово, с.Веселец, с.Прелез, с.Сушево 

и с.Иван Шишманово. 

Нашата цел е населените места да станат по – атрактивни за живеене и предприемаческа дейност.  

 
План за бюджетната  2015година 

 
№ 

пор

ед 

Наименование Вид на инвестицията Източник на 

финансиране 

СМР Проектира

не 

м.д/капита

лови 

други 

1. 

„Ремонтни дейности на улици  в 

населените места на Община Завет и 

рехабилитация на Път ІІІ-2304 от 

общинската пътна мрежа” 

х 

 

х 

 

2. Ремонтни дейности на сградата на ДСП 

гр.Завет 
х 

 х  

3. Ремонтни дейности на покривната 

конструкция на сградата на Общинска 

администрация гр.Завет 

 

х 

  

х 

 

4. Изготвяне на инвестиционен проект за 

„Благоустрояване на централна градска 

част  - гр.Завет – ІІI-ти етап“ 

  

х х 

 

5. Изготвяне на инвестиционен проект за 

„Изграждане на център за предоставяне на 

социални услуги в гр.Завет“ 

 

х 

 

х 

 

6. Изготвяне на инвестиционен проект за 

„Основен ремонт на ОДЗ „Слънчо“ в 

гр.Завет 

х 

х 

х  

7. Изготвяне на инвестиционен проект за 

„Реконструкция и подмяна на вътрешната 

водопроводна мрежа в гр.Завет – II-ри 

етап“ 

 

 

 

х 

 

х 

 



8. Изготвяне на инвестиционен проект за 

„Реконструкция и подмяна на вътрешната 

водопроводна мрежа в с.Брестовене – II-ри 

етап“ 

  

х 

 

х 

 

9. Изготвяне на инвестиционен проект за 

„Реконструкция и подмяна на вътрешната 

водопроводна мрежа в с.Острово – II-ри 

етап“ 

  

х 

 

х 

 

10. Изготвяне на инвестиционен проект за 

„Реконструкция и подмяна на вътрешната 

водопроводна мрежа в с.Веселец – II-ри 

етап“ 

  

х 

 

х 

 

 

11. Изготвяне на инвестиционен проект за 

„Реконструкция и подмяна на вътрешната 

водопроводна мрежа в с.Прелез – III-ти 

етап“ 

  

х 

 

х 

 

12. Изготвяне на инвестиционни проекти за 

„Реконструкция на уличната мрежа в 

гр.Завет“ 

  

х 

 

х 

 

13. Изготвяне на инвестиционни проекти за 

„Реконструкция на уличната мрежа в 

с.Брестовене“ 

  

х 

 

х 

 

14. Изготвяне на инвестиционни проекти за 

„Реконструкция на уличната мрежа в 

с.Острово“ 

  

х 

 

х 

 

15. Изготвяне на инвестиционни проекти за 

„Реконструкция на уличната мрежа в 

с.Веселец“ 

  

х 

 

х 

 

16. Изготвяне на инвестиционни проекти за 

„Реконструкция на уличната мрежа в 

с.Прелез“ 

  

х 

 

х 

 



17. Изготвяне на инвестиционни проекти за 

„Реконструкция на уличната мрежа в 

с.Сушево“ 

  

х 

 

х 

 

18. Изграждане на обществени тоалетни в 

гр.Завет и с.Веселец 

х  х  

19. Основен ремонт на сградата на кметство 

с.Брестовене 

х  х  

20. Обследване за енергийна ефективност на 

сградата на Общинска администрация 

гр.Завет 

 

х 

 

х 

 

21. Ремонтни работи на залата за сватбени 

тържества в с.Ив.Шишманово  

х  х  

22. Ремонтни работи на автоспирката  и 

сградата на кметството в с. Ив.Шишманово 

х  х  

23. Възстановяване на оградата на кметството 

в  

с. Ив.Шишманово 

х  х  

24. Ремонтни работи на автоспирката в 

с.Веселец 

х  х  

25. Вътрешно освежаване на сградата на 

кметство с.Веселец 

х  х  

 

26. 

Изграждане на настилка от 

вибропресовани бетонови плочи 

40х40х5см на бетонова основа и настилка 

от каменни плочи - /гнайс/- на тревна 

фуга в с.Веселец кв.41, п. І  

х  х  

27. Ремонтни работи на сградата на кметство 

с.Прелез 

х  х  

 

28. 

Ремонт на покривната конструкция на 

сградата на кметство с.Острово 

 

х 

  

х 

 

 Изготвяне на инвестиционен проект за  х   



29. изграждане на преливник и основен 

изпускател на водоем № 000293  в 

с.Брестовене 

х 

 

30. 

Изготвяне на инвестиционен проект за 

изграждане на преливник и основен 

изпускател на водоем № 000292  в 

с.Брестовене 

 

х 

 

х 

 

 

31. 

Ремонт на моста до „Горчивата чешма“ в 

с.Брестовене 

 

х 

  

х 

 

32. Реконструкции на улиците в населените 

места на Община Завет 

х   х 

33. Основен ремонт на ОДЗ „Слънчо“ гр.Завет х   х 

 

 

 

 

 

VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Настоящата програма цели изграждане на ново бъдеще за Община Завет. 

Ние имаме волята и експертния ресурс да я осъществим! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

       ПРИЛОЖЕНИЕ №10 



РАЗЧЕТ 
за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 2015 год. 

         

№ 
по 

ред 
дейност ОБЕКТ 

Капит.  
разход за 

2015 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 11 467 570 258 400 710 553 0 10 498 617   

    §5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ 5 927 413 232 100 528 586 0 5 166 727   

    Функция 01 99 000 0 99 000 0 0   

1 122-МД ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. ЗАВЕТ 46 000   46 000     §40-00 §40-24

2 122-МД ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СГРАДАТА В КМЕТСТВО СЕЛО 
БРЕСТОВЕНЕ 

40 000 0 40 000     §40-00 

3 122-МД ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА СГРАДАТА В КМЕТСТВО СЕЛО 
ОСТРОВО 

13 000   13 000     

§40-00 
    Функция 02 109 501 0 109 501 0 0   

1 284-ДД АВАРИЕН РЕМОНТ НА МИКРО ЯЗОВИР №000293 В ЗЕМЛИЩЕТО 
НА С.БРЕСТОВЕНЕ ОБЩИНА ЗАВЕТ 

109 501 0 109 501     ПО прех. За 2015 по 
Бед.аварии 

    Функция 03 7 200 0 7 200 0 0   

1 311 - МД ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА "ОСНОВЕН 
РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ОДЗ "СЛЪНЧО" ГР.ЗАВЕТ 

7 200 0 7 200     

§40-00 
    Функция 05 36 000 30 000 6 000 0 0   

1 524-МД ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ДСП ГРАД ЗАВЕТ 30 000 30 000         
2 524-МД ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА "ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ГРАД 
ЗАВЕТ" 

6 000 0 6 000     

  
    Функция 06 5 524 327 57 600 300 000 0 5 166 727   

1 606 - МД РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА 
ОБЩИНАТА 

300 000 0 300 000 0 0 §40-00 

СМР 300 000 0 300 000 0 0 §40-00 
2 606-МД ПОВИШАВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА В 

НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА ЗАВЕТ, ОБЛАСТ РАЗГРАД ЧРЕЗ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ 

1 716 547 0 0 0 1 716 547 ПРСР,Ф.ЗЕМЕДЕЛИЕдовърш.



              

3 606-МД РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА ЗА ДОСТЪП ДО 
ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В 
ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

3 450 180 0 0 0 3 450 180 ПРСР,Ф.ЗЕМЕДЕЛИЕдовърш.

              

4 619-МД ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА 
"БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ-ГРАД 
ЗАВЕТ ТРЕТИ ЕТАП" 

9 600 9 600 0 0     

5 603-МД ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА "РЕКОНСТРУКЦИЯ 
И ПОДМЯНА НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МЕЖА ГР. ЗАВЕТ, С. 
БРЕСТОВЕНЕ, С. ОСТРОВО, С. ВЕСЕЛЕЦ II-РИ ЕТАП И С. ПРЕЛЕЗ 
III-ТИ ЕТАП" 

22 800 22 800   0     

6 606-МД ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА "РЕКОНСТРУКЦИЯ 
УЛИЧНА МЕЖА ГР. ЗАВЕТ, С. БРЕСТОВЕНЕ, С. ОСТРОВО, С. 
ВЕСЕЛЕЦ, С. ПРЕЛЕЗ, С. СУШЕВО" 

25 200 25 200   0     

    Функция 08 151 385 144 500 6 885 0 0   

1 832 - МД РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА 
ЗАВЕТ  

151 385 144 500 6 885 0 0 
ПО от целевата субсидия  

    §5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 

5 428 557 15 500 81 167 0 5 331 890   

    Функция 01 19 715 5 000 14 715 0 0   

1 122 - МД-52-05 ЗАКУПУВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНИ ВИДЕОКАМЕРИ  5 000 5 000 0 0 0   

2 122 - МД-52-01 ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

5 000 0 5 000 0 0 

  
3 122 - МД-52-05 ЗАКУПУВАНЕ НА КОТЕЛ ЗА КМЕТСТВО СЕЛО ОСТРОВО 6 924 0 6 924     ПО от целевата субсидия и 

МД  
4 122-МД-52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО ЗА ОА 

ЗАВЕТ 
2 791 0 2 791     

  
    Функция 03 33 452 0 33 452 0 0   

1 311 - МД-52-05 ЗАКУПУВАНЕ НА ДЕТСКИ СЪОРАЖЕНИЯ ЗА ИГРИ ЗА ОДЗ 
"СЛЪНЧО" ГР.ЗАВЕТ 

15 000 0 15 000 0 0 

  
2 311 - МД-52-05 ЗАКУПУВАНЕ НА ДЕТСКИ СЪОРАЖЕНИЯ ЗА ИГРИ ЗА  ЦДГ 

„ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА” С. БРЕСТОВЕНЕ 
15 000 0 15 000 0 0 

  
3 311 - МД-52-01 ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ОДЗ "СЛЪНЧО" 

ГР.ЗАВЕТ 
1 000 0 1 000 0 0 
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4 311 - МД-52-01 ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЦДГ 
„СЛАВЕЙЧЕ” С.ПРЕЛЕЗ 

2 452 0 2 452 0 0 

  
    Функция 05 10 500 10 500 0 0 0   

1 524-МД 52-05 ЗАКУПУВАНЕ НА ХЛАДИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН 
АВТОМОБИЛ ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ГР. ЗАВЕТ 

10 500 10 500 0 0 0 

  
    Функция 06 328 000 0 28 000 0 300 000   

1 623 - МД- 52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 8 000 0 8 000 0 0   

2 623 - МД - 52-
04 

ЗАКУПУВАНЕ НА СМЕТОПОЧИСТВАЩ КАМИОН 300 000 0 0 0 300 000 ПУДООС  

3 622-МД - 52-05 ЗАКУПУВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР ЗА НУЖДИТЕ НА 
ОП"ВОДЕН-2009" ГРАД ЗАВЕТ 

15 000 0 15 000 0 0 

  
4 623-МД- 52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА ГРЕБЛО ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СНЯГ ЗА НУЖДИТЕ 

НА КМЕТСТВО СЕЛО БРЕСТОВЕНЕ 
5 000 0 5 000     

  
    Функция 07 5 036 890 0 5 000 0 5 031 890   

1 714 - МД-52-02  ПОДСОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА 
ЗАВЕТ ОБЛАСТ РАЗГРАД ДО СПОРТНИ И СВЪРЗАНИ СЪС 
СВОБОДНОТО ВРЕМЕ И ОТДИХ УСЛУГИ  

5 031 890 0 0 0 5 031 890 ПРСР,Ф.ЗЕМЕДЕЛИЕ довърш.

2 714 - МД-52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В 
С.ОСТРОВО 

5 000 0 5 000 0 0 
  

    §5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ  
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 

111 600 10 800 100 800 0 0   

    Функция 01 3 800 3 800 0 0 0   

1 122 - МД ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ 3 800 3 800 0 0 0   

    Функция 08 107 800 7 000 100 800 0 0   
1 898-МД ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 100 800 0 100 800 0 0   

2 898-МД АКТУАЛИЗИРАНЕ (ПОПЪЛВАНЕ) НА КАДАСТРАЛЕН ПЛАН НА 
С.ВЕСЕЛЕЦ 

7 000 7 000 0 0 0 

  

         

         

         

         

     
КМЕТ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ: АХТЕР 
ВЕЛИЕВ  

Изготвил:   арх.Денис Татар     (име, фамилия, подпис) 



 
СПИСЪК НА ВТОРОСТЕПЕНИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ  

КЪМ ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2015 ГОДИНА 
 
 
           1. СОУ”Св.св.Кирил и Методий” - гр.Завет 

           2. ОУ”Хр.Ботев”- с.Острово 

           3. ОУ ”Хр.Ботев”- с.Веселец  

           4. ОУ”В.Левски” с. Сушево 

           5. ОУ”Хр.Ботев”-   с.Брестовене 

           6. ПГЗ”Кл.А. Тимирязев”- гр.Завет  

           7. ОДЗ”Слънчо” -гр.Завет 

           8. ЦДГ”Червената Шапчица” с.Брестовене 

           9. ЦДГ”Радост”- с.Острово 

           10. ЦДГ Осми Март”-с.Сушево 

           11. ЦДГ „Пролет”-с.Веселец 

           12. ЦДГ”Славейче”- с.Прелез 

   13.   ОП ‘’Воден-2009” град Завет 

 

 

Изготвил:……………. 

  /С.Хасан/ 

                                                                                                                                                                                              Приложение №12 

     



                                                                       ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА И СРЕДСТВА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА 

     
ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ численост от 

01.01.2015г. 
ФРЗот 

01.01.2015г. 
численост от 
01.02.2015г. 

ФРЗот 
01.02.2015Г. 

І.Общи държавни служби 58,5 38 899 58,5 40935 

1 Дейност122/ДД/ 58,5 38 899 58,5 40935 

ІІІ.Образование /ОД/ 2,5 1064,03 2,5 1074,67 

1.Дейност 389 - Други дейности по образованието 2,5 1064,03 2,5 1074,67 

ІV.Здравеопазване-/ДД/ 9 3873,96 9 5215,8 

1 Дейност 431-детски ясли 2 879,84 2 1195 

2.Дейност 437-здравен кабинет в детски градини и училищз 6 2596,32 6 3622 

3 Дейност 469-други дейности по здравеопазване 1 397,8 1 398,8 

V.Социално осигуряване.подпомагане и грижи-/ОД/ 8 3313,82 8 3313,82 

1 Дейност 524/ОД/ 8 3488,53 8 3738,53 

VІ.Жилищно строителство.БКС и Опазване на околната среда-/ОД/ 27 11607,07 31 14517,36 

1 Дейност 619 др д-сти по ЖСРР 3 1269 3 1374 

2.Дейност 622-озеленяване 7 2886,12 12 5112 

2 Дейност 623-ОП"Воден-2009" 10 4508,59 9 4833 

З.Дейност 629 др.д-сти по бл.и опазване на ок.среда 7 2943,36 7 3198,36 

VІІ.Почивно дело.култура и религиозни дейности-/ОД/ 3 1193,4 3 1318,4 

1 Дейност 759 други дейности по културата 3 1193,4 3 1318,4 

VІІІ.Др.дейности по икономика /ОД/ 6 2395,08 6 2640,08 

1 Дейност 898 др.д-сти по икономиката 6 2395,08 6 2640,08 

ОБЩО: 114 62346,36 118 69015,13 

     
                                                                                         ЧИСЛЕНОСТ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА 

                                                                                                 НА НЕСПИСЪЧЕН СЪСТАВ ЗА 2015год. 

     
ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ численост от 

01.01.2015г. 
ФРЗот 
01.01.2015г. 

числвност от 
01.02.2015г. 

ФРЗот 
01.02.2015Г. 

ІІ.Отбрана и сигурност-ДД 8 3300,22 8 3485,22 

1 Дейност 282 отбранително-мобилизационна подготовка 8 3300,22 8 3485,22 

ОБЩО: 8 3300,22 8 3485,22 

  Приложение №12.1  

    



Справка за дейност 122 "ИЗО" с иизточник на финансиране 

    

Административно звено 

Брой в 
структурни 
звена 
държавна 
отговорност 

Брой в 
структурни 
звена 
общинска 
отговорност 

Численост 
общо 

Обща численост на 
администрацията 49,5 9 58,5 

Изборни и ръководни 
длъжности 11   11 
Кмет на община 1   1 
Кметoве на кметствa 6   6 
Зам. кметове на община 3   3 
Секретар на община 1   1 
Обща администрация       
1. Дирекция "Управление на 

ресурсите и 
административно 

обслужване" 
16,5 3 19,5 

В.т.ч директор на дирекция 1   1 
Отдел"Административно-
правно и информационно 
обслужване" 

7,5 2 9,5 
В.т.ч началник отдел 1   1 



Отдел "Бюджет,финанси и 
управление на 
собствеността" 8 1 9 
В.т.ч началник отдел 1   1 
2.Дирекция"Специализирана 

администрация" 22 6 28 
В.т.ч директор на дирекция 1   1 
Отдел "Устройство на 
територията, опазване на 
околата среда,собственост 
и местни приходи" 

11 4 15 
В.т.ч началник отдел 1   1 
Отдел"Икономически и 
хуманитарни дейности, 
гражданска регистрация и 
актосъставяне" 

10 2 12 
В.т.ч началник отдел 1   1 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                Приложение №13 
С П Р А В К А  

                  
      ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНАТА СУБСИДИЯ ЗА СПОРТНИ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2015 ГОДИНА 

        МД         

№ по 
ред 

ФУТБОЛНИ 
КЛУБОВЕ 

год. 
субс. 

ОБЩО 

по месеци за 2015 година всичко % изп. 

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х XI ХІІ 

    

1 ФК ЗАВЕТ 7000 7000 700 700 700 583 583 583 467 467 467 583 583 583 7000 100,00

2 
ФК 

БРЕСТОВЕНЕ 6000 6000 600 600 600 500 500 500 400 400 400 500 500 500 6000 100,00
3 ФК ОСТРОВО 6000 6000 600 600 600 500 500 500 400 400 400 500 500 500 6000 100,00
4 ФК ВЕСЕЛЕЦ 6000 6000 600 600 600 500 500 500 400 400 400 500 500 500 6000 100,00
5 ФК  СУЩЕВО 6000 6000 600 600 600 500 500 500 400 400 400 500 500 500 6000 100,00
6 СНЦ ОСТРОВО 6000 6000 600 600 600 500 500 500 400 400 400 500 500 500 6000 100,00

ВСИЧКО: 37000 37000 3700 3700 3700 3083 3083 3083 2467 2467 2467 3083 3083 3083 37000 100,00
                  
                  
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


