
OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

                                  

                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

                                             Протокол  №  44  от  09.04.2015  година 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

        ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

        ОТНОСНО:   

1.1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 за  

стопанисване, управление и разпореждане с общински гори и земи от общинския 

поземлен фонд (приета с Решение № 135 по Протокол № 18 от 26.04.2013 г., изм. и 

доп. с Решение № 248 по Протокол № 35 от 30.07.2014 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  поименно  гласуване, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 312: 

 

       С Решение № 135 по Протокол № 18 от 26.04.2013 г., изм. и доп. с Решение № 248 по 

Протокол № 35 от 30.07.2014 г.) е приета Наредба № 21 за  стопанисване, управление и 

разпореждане с общински гори и земи от общинския поземлен фонд.  

 

       Със закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, обнародван в ДВ бр. 14 от 20.02.2015г. в чл. 37в са създадени нови ал. 

16 и ал. 17, в които е уредена процедурата по отдаването на имотите – полски пътища. 

 

        Приетите в Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи процедури налагат прецизиране на разпоредбите на 

Наредба № 21 за стопанисване, управление и разпореждане с общински гори и земи от 

общинския поземлен фонд на Общинския съвет - 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 

собствеността и ползването на земеделските земи. 

 

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 № 21 за стопанисване, 

управление и разпореждане с общински гори и земи от общинския поземлен фонд е 

в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление. 



 

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

допълнение на Наредба № 21 за стопанисване, управление и разпореждане с общински 

гори и земи от общинския поземлен фонд (приета с Решение № 135 по Протокол № 18 от 

26.04.2013 г., изм. и доп. с Решение № 248 по Протокол № 35 от 30.07.2014 г.). 

 

       Настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21, в 

съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове е 

публикуван на Интернет страницата на Община Завет, секция Общински съвет – „Проекти 

на нормативни документи” на  23.03.2015 г.  

 

       Към настоящия  момент предложения по проекта не са постъпили. 

  

       Предвид гореизложеното и на основание чл. 76, ал. 3 от Административно-

процесуалния кодекс, чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл.21, ал.1, т. 8 и  ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната  администрация, чл. 37в, ал. 16 и ал. 17 

от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 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 № 21 за стопанисване, 

управление и разпореждане с общински гори и земи от общинския поземлен фонд, 

както следва: 

 

Н А Р Е Д Б А 

за изменение и допълнение на Наредба за  стопанисване, управление и разпореждане 

 с общински гори и земи от общинския поземлен фонд 

  

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

1. В ал. 2, създава т. 6: 

 „6. Полските пътища се предоставят под наем на лица, които нямат задължения 

към общината”. 

2. Алинея 3 се изменения така: 

„(3) Сключване на договори за наем по ал. 2, за срок от 1 (една) година, се 

извършва след решение на Общинския съвет – Завет за определяне на цената за отдаване 

под наем на полските пътища и издаване на заповед на кмета на общината”. 

3.  Създава алинея 4: 

 „(4) Ползвателят, на който са предоставени полските пасища, осигурява достъп до 

имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през следващата стопанска 

година”. 

Заключителна разпоредба 

 

§ 2. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 на 

общинския съвет Завет за стопанисване, управление и разпореждане с общински гори и 

земи от общинския поземлен фонд, влиза в сила от деня на обявяването и по реда на 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Завет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация. 



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

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

 
        ОТНОСНО:   

       1.2. Приемане на Наредба   за изменение и допълнение на Наредба № 9 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на 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 № 313: 

 

С Решение № 132  по  Протокол №18/26.01.2009 г. на Общинския съвет – Завет е  

приета Наредба  № 9  за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Завет , изм. и доп. с Решение № 207 по Протокол № 

28/10.11.2009г., изм. и доп. с Решение № 226 по Протокол № 32/29.01.2010г., изм.и доп. 

с Решение №241 по Протокол № 34/23.04.2010г.,изм.и доп. с Решение № 272 по 

Протокол № 41/07.10.2010г.,изм.и доп. с Решение №298 по Протокол №44/31.01.2011г, 

изм.и доп. с Решение №25 по Протокол №05/20.02.2012г,изм.и доп. с Решение № 84 по 

Протокол № 12/29.10.12г.,изм.и доп. с Решение №94 по Протокол №14/27.11.2012 

г.,изм.и доп. с Решение №124 по Протокол № 17 от 28.03.2013 г. 

През 2014 година  настъпиха редица  промени в нормативните актове в страната, 

което  налага привеждане текстовете от Наредба № 9 за определянето и 

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

в синхрон с разпоредбите на  действащата нормативна  уредба. 

 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.  

С измененията В чл.28, ал.1 и ал.2 на ЗМДТ се променят сроковете, в които се 

заплаща данъка върху недвижимите имоти.  

            В чл.24,  ал.2 и чл. 24а, ал. 3 от Закона за автомобилните превози, (публикуван в 

ДВ бр.60 от 22.07.2014 година) се променя срока на валидност на разрешенията за 

таксиметров превоз на пътници. 

           В измененията и допълненията на Административно-процесуалния кодекс  (/ДВ. 

бр. 27 от 25.03.2014 г.) е приета общата нормативна рамка за въвеждане на комплексно 

административно обслужване(КАО). При комплексното административно обслужване, 

административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя 

информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или 

създавани от извършващия административната услуга първичен администратор на 

данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен 

носител. В изпълнение на §12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК  е 

необходимо администрацията да предприеме мерки за въвеждане на комплексно 

административно обслужване в срок до 25.03.2015 г.  



         Така посочените нормативни промени, както и други такива, налагат прецизиране  

разпоредбите на  Наредба  № 9  за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на Община Завет. 

          Във връзка с гореизложеното предлагам на вашето внимание проект на Наредба  

за изменение и допълнение на Наредба  № 9  за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет. С така  изготвения 

проект, предлагаме  изменения както  в разпоредбите на наредбата, така  и в 

приложенията към нея. При изготвянето на проекта на приложенията към наредбата бе 

направен обстоен преглед и съпоставяне на действащите такси и  услуги със Списъка с 

унифицираните наименования на административните услуги (СУНАО). В 

предложението ни  не се предвижда промяна в размера на таксите и цените на 

предлаганите от община Завет услуги, а е направено прецезиране  в наименованията  на 

вече съществуващите и предлагаме включването на нови такива. 

   Предвид това, че в проекта за наредба се налага промяна в наименованията на по-

голяма част от услугите,  предлагаме приемане на Приложения  №№ 1, 3, 4 и 5 към 

наредбата. 

1. Основни цели, които се поставят с приемането на  наредбата са: 

• Наредбата да се приведе в съответствие с нормативните изисквания; 

• Стимулиране спазването на правилата и нормите регламентирани в Закона за 

местните данъци и такси и АПК. 

 

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 9 на Общински съвет Завет за 

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

Община Завет е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно 

самоуправление. 

      Настоящият проект  на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9, 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  16.03.2015 г.  

          

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

нормативните актове, чл.9  от Закона за местните данъци и такси, чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, 

ал.1, т. 7, 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  № 9  за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Завет, както следва: 

 



НАРЕДБА 

за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 9 за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги, на територията на община Завет  

 

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

1. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) За всички услуги и права, предоставяни от община Завет, с изключение на тези по 

ал. 1, Общинският съвет гр. Завет определя цена.“ 

2. Създава се ал. 3: 

„(3) Община Завет предоставя комплексно административно обслужване, при което 

услугата се извършва, без да е необходимо заявителят да предоставя информация или 

доказателствени  средства, за които  са налице данни, събиране  или създаване  от 

Общинска администрация Завет, независимо  дали тези данни се поддържат в 

електронна форма или на хартиен носител.” 

§ 2. В чл. 3 се създава ал. 4 и ал. 5:  

„(4) В случаите, когато заявителят на административна услуга декларира желание 

документа да му бъде предоставен чрез лицензиран пощенски оператор, таксата за 

изпращане на административния акт чрез лицензирания пощенски оператор е за сметка 

на заявителя. Таксата, респективно цената на услугата се заплаща от заявителя при 

получаването на административния акт, с наложен платеж.“ 

„(5) Местните такси и цени на услуги се заплащат: 

1. в брой в касите на общината, находящи се гр. Завет ул. ”Лудогорие” № 19; 

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

3. с наложен платеж; 

4. с приходна квитанция на определени със заповед на кмета на общината събирачи. 

5. безналично чрез ПОС устройство – таксата за битови отпадъци.“ 

§ 3. В чл. 6 думите „и е възможно получаването на нетни приходи“ се заличават. 

§ 4. Създава се чл. 6а: 

„Чл. 6а. (1) Услугите, предоставяни от община Завет, в зависимост от сроковете за 

извършване могат да бъдат: 

1. обикновени; 

2. бързи - когато срокът се съкращава с не по-малко от 1/2 (една втора) от срока за 

извършване на обикновена услуга; 

3. експресни - когато срокът се съкращава с не по-малко от 3/4 (три четвърти) от срока 

за извършване на обикновена услуга. 

(2) Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на 

необходимите документи и заплащане цената на съответния вид услуга. В случаите на 

чл. 3, ал. 4, сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване 

на необходимите документи.“ 

§ 5. В чл. 9 ал. 3 се изменя така: 



„(3) Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършват по 

реда на чл. 4, ал. 1 - 5 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Обжалването на 

свързаните с тях актове се извършва по същия ред.“ 

§ 6. Създава се чл. 9а: 

„Чл. 9а. Когато на общински орган е възложено да извършва действие или да издава 

документ, за което е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва в приход на 

общинския бюджет.“ 

§ 7. В чл. 11 създава се ал. 4: 

„(4) Всички предложения за промени в наредбата се извършват чрез Дирекция 

"Специализирана администрация" – община Завет.“ 

§ 8. В чл. 13 ал. 4 се изменя така: 

„(4) За имоти на предприятия и граждани, попадащи извън границите на 

организираното сметосъбиране и сметоизвозване, се събира такса за обезвреждане на 

битовите отпадъци в депа или други съоръжения и за поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване в размер пропорционален в промили на отчетната 

стойност на имотите на предприятията, респ. на данъчната оценка на имотите на 

гражданите.“ 

§ 9. В чл. 18, ал. 1 и ал. 3 думите „от 1 март“ се заличават. 

§ 10. В чл. 35  се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1. 

2. Създава се ал. 2: 

„(2) Освобождават се от такса за съгласуване и/или одобряване на инвестиционни 

проекти и за издаване на разрешения за строеж лицата, които са внесли за съгласуване 

и/или одобряване инвестиционен проект/и и/или са поискали разрешение за строеж за 

саниране на цели жилищни сгради и общежития - ремонт, при който се подобрява 

експлоатационната годност на съществуваща сграда и/или се удължава срокът на 

експлоатацията й.“ 

§ 11. Член 38 се изменя така:   

„Чл. 38. Таксите за административните услуги по чл. 36 се заплащат от физическите и 

юридическите лица, ползватели на услугата.“ 

§ 12. Член 43а се изменя така:   

„Чл. 43а. Таксата по чл. 41, ал. 1 се събира от служителите в "Местни данъци и такси" 

към дирекция "Специализирана администрация" – Община Завет.“ 

§ 13. В чл. 46 в текста след думата „цени“ се добавя „и срокове за извършване на 

услугите“. 

§ 14. Член 48 и чл. 49 се отменят. 

§ 15. В чл. 52 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В текста след думата „Наредба“ се добавя „с изключение на случаите по чл. 51“. 

2. Досегашният текст става ал. 1. 

3. Създава се ал. 2: 

„(2) Не се смята за административно нарушение неплащането в срок на таксите по тази 

наредба.“ 



 

§ 16. Приложение № 1 към раздел II се изменя така: 

§ 17. Приложение № 3 към раздел V се изменя така: 

§ 18. Приложение № 4 към раздел VI се изменя така: 

§ 19. Приложение № 5 към глава трета се изменя така: 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 20. При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се 

завършва по реда на тази наредба с оглед на размер и срок. 

§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й на интернет страницата на община 

Завет, с изключение на § 8 и § 9, които влизат в сила от 01.01.2015 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:   

         1.3.Приемане на програма за изменение и допълнение на Програмата за 

управление и разпореждане с имоти–общинска собственост при Община Завет за 

2015г. 

                                                                                       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 № 314: 

 
  С Решение №293 от Протокол №42/12.02.2015 год. бе приета Годишна програма 

за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост.  

Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при 

нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от 

конкретните условия и нормативна уредба. 

  Във връзка с изпълнение на Решение №310 по Протокол №43/17.03.2015 г., 

Решение №311 по Протокол №43/17.03.2015 г. на ОбС – Завет и довършване на 

административна преписка с Вх.№УД-02-20-118/11.03.2014 г. е необходимо включване 

на нови и заличаване на стари имоти в съответните раздели, за което следва да се внесе 

предложение в Общинския съвет - Завет за вземане на решение за актуализация на 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при 

Община Завет за 2015 г. 

 

     Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, с чл. 8, ал. 9, изр. второ, предл. второ от Закона 

за общинската собственост, чл. 6, ал. 1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на ОбС - Завет, Общинският  съвет  гр.Завет    

        

РЕШИ: 



 

1. Приема Програма за изменение и допълнение на Програмата за управление 

и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2015 г., 

приета с Решение № 293 от Протокол № 42 от 12.02.2015 г. на ОбС – Завет, както 

следва: 

          § 1. В буква „Б - Имоти, които община Завет има намерение да продаде” от 

Раздел ІІІ „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” на Програмата за управление и разпореждане  с 

имоти – общинска собственост при Община Завет за 2015 г., приета с Решение № 293 от 

Протокол № 42 от 12.02.2015 г. на ОбС – Завет, се  правят следните изменения: 

1. Заличава т. 17 и т. 18: 

          § 2. В буква „Б - Имоти, които община Завет има намерение да продаде” от 

Раздел ІІІ „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” на Програмата за управление и разпореждане  с 

имоти – общинска собственост при Община Завет за 2015 г., приета с Решение № 293 от 

Протокол № 42 от 12.02.2015 г. на ОбС – Завет, се  правят следните допълнения: 

1. Добавя имоти с поредни номера от 60 до 111:  

 

№ по 

ред 

                                              Описание на имота 

60. Имот с номер 023002 с площ от 3,083 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

61. Имот с номер 023003 с площ от 3,083 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

62. Имот с номер 023004 с площ от 3,084 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

63. Имот с номер 023005 с площ от 3,083 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

64. Имот с номер 023006 с площ от 3,083 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

65. Имот с номер 023007 с площ от 3,084 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

66. Имот с номер 023008 с площ от 3,083 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

67. Имот с номер 023009 с площ от 3,083 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

68. Имот с номер 023010 с площ от 3,083 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

69. Имот с номер 023011 с площ от 3,083 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

70. Имот с номер 023012 с площ от 3,083 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

71. Имот с номер 023013 с площ от 3,083 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

72. Имот с номер 023014 с площ от 3,083 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

73. Имот с номер 023015 с площ от 3,083 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 



74. Имот с номер 023016 с площ от 3,084 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

75. Имот с номер 023017 с площ от 3,083 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

76. Имот с номер 023018 с площ от 3,083 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

77. Имот с номер 023019 с площ от 3,083 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

78. Имот с номер 023020 с площ от 3,083 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

79. Имот с номер 023021 с площ от 3,083 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

80. Имот с номер 023022 с площ от 3,083 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

81. Имот с номер 023023 с площ от 3,083 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

82. Имот с номер 023024 с площ от 3,083 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

83. Имот с номер 023025 с площ от 3,083 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

84. Имот с номер 023026 с площ от 3,083 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

85. Имот с номер 023027 с площ от 3,083 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

86. Имот с номер 023028 с площ от 3,083 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

87. Имот с номер 023029 с площ от 3,084 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

88. Имот с номер 023030 с площ от 3,086 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

89. Имот с номер 023031 с площ от 3,066 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

90. Имот с номер 023032 с площ от 3,065 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

91. Имот с номер 023033 с площ от 28,112 дка, трета категория, местност „Западен 

липак” в землище гр. Завет, НТП: Овощна градина 

92. Имот с номер 098002 с площ от 9,914 дка, трета категория, местност „Дъбака” в 

землище гр. Завет, НТП: Нива 

93. Имот с номер 098003 с площ от 5,929 дка, трета категория, местност „Дъбака” в 

землище гр. Завет, НТП: Нива 

94. Имот с номер 098004 с площ от 5,930 дка, трета категория, местност „Дъбака” в 

землище гр. Завет, НТП: Нива 

95. Имот с номер 098005 с площ от 11,856 дка, трета категория, местност „Дъбака” в 

землище гр. Завет, НТП: Нива 

96. Имот с номер 098006 с площ от 11,864 дка, трета категория, местност „Дъбака” в 

землище гр. Завет, НТП: Нива 

97. Имот с номер 098007 с площ от 11,854 дка, трета категория, местност „Дъбака” в 

землище гр. Завет, НТП: Нива 

98. Имот с номер 098008 с площ от 11,861 дка, трета категория, местност „Дъбака” в 

землище гр. Завет, НТП: Нива 

99. Имот с номер 098009 с площ от 11,871 дка, трета категория, местност „Дъбака” в 



землище гр. Завет, НТП: Нива 

100. Имот с номер 098010 с площ от 11,851 дка, трета категория, местност „Дъбака” в 

землище гр. Завет, НТП: Нива 

101. Имот с номер 098011 с площ от 11,875 дка, трета категория, местност „Дъбака” в 

землище гр. Завет, НТП: Нива 

102. Имот с номер 098012 с площ от 11,865 дка, трета категория, местност „Дъбака” в 

землище гр. Завет, НТП: Нива 

103. Имот с номер 098013 с площ от 11,859 дка, трета категория, местност „Дъбака” в 

землище гр. Завет, НТП: Нива 

104. Имот с номер 098048 с площ от 11,876 дка, трета категория, местност „Дъбака” в 

землище гр. Завет, НТП: Нива 

105. Имот с номер 111554 с площ от 4,060 дка, трета категория, местност „Къшла” в 

землище с. Брестовене, НТП: Нива 

106. Имот с номер 111555 с площ от 4,311 дка, трета категория, местност „Къшла” в 

землище с. Брестовене, НТП: Нива 

107. Имот с номер 013039 с площ 2,099 дка, трета категория, местност „Янката” в 

землище с. Брестовене, НТП: Нива 

108. Имот с номер 029012 с площ 4,004 дка, пета категория, местност „Карапетков 

кулак” в землище с. Брестовене, НТП: Нива 

109. Имот с номер 078052 с площ 4,397 дка, от които 1,100 трета категория и 3,297 

пета категория, местност „Токат сърт” в землище с. Брестовене, НТП: Нива 

110. Имот №с номер 030001 с площ 5,506 дка, четвърта категория, местност 

„Карапетков кулак” в землище с. Брестовене, НТП: Нива 

111. Имот с номер 109884 с площ 4,988 дка, трета категория, местност „Къшла” в 

землище с. Брестовене, НТП: Нива 

 

 

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

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

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 

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

 

 
        ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

        ОТНОСНО:   

       1.4. Приемане на Наредба №4 за търговската дейност на територията на 

Община Завет. 

                                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   
 

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

„Въздържали се”– 0(нула), прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 315: 

 

          С Наредбата за търговската дейност на територията на Община Завет се 

уреждат правилата за извършване на търговската дейност на територията на Община 

Завет. 

 

 Мотивите за приемане на горепосочената наредба са следните: 

 



1. Причини, които налагат приемането: 

Необходимост от създаване на нов местен нормативен документ, свързан с 

административно регулиране и административния контрол върху стопанската дейност 

в Община Завет. 

2. Целите, които се поставят: 

Основна цел на наредбата е при извършването на търговска дейност да се съблюдават 

следните принципи: 

 2.1.Защита на потребителите и на личните и имуществени права на гражданите и 

юридическите лица; 

 2.2.Защита на обществения ред; 

 2.3.Опазване на околната среда. 

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Финансовите и други средства, необходими за прилагането на Наредбата ще бъдат 

осигурени от общинския бюджет, постъпленията от такси и глоби. 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

Да улесни и насърчи извършването на стопанската дейност на територията на Община 

Завет. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предлаганият проект на наредбата е разработен в съответствие с Европейското 

законодателство. 

Изготвеният проект за наредба е съобразен с изискванията на българското 

законодателство, както и с постъпилите от заинтересованите страни предложения.  

Съгласно чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от 

АПК, проектът на наредбата е публикуван на интернет страницата на Община Завет и е 

предоставена  възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 

становища по него. 

 

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

нормативните актове, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от Закона за 

нормативните актове, чл. 21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

/ПОДОСНКВОА/, чл.191 ал.3 от Закона за защита на потребителите, Глава ІІІ Раздел ІІ 

от Закона за местните данъци и такси, чл.22 от Закона за защита от шума в околната 

среда,  Общинският  съвет  гр.Завет    

 

РЕШИ: 

 

1. Отменя Наредба №4 за реда и условията за извършване на търговска дейност 

на територията на Община Завет приета с Решение №271 от Протокол №34/27.07.2006г. 

на Общински съвет-Завет. 

2. Приема предложения проект на Наредба за реда и условията за извършване на 

търговска дейност на територията на Община Завет, както следва: 

3. Възлага на Кмета на Община Завет да предприеме последващите съгласно 

чл.78, ал.3 от АПК действия. 

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

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

       Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 

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



 
        ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

        ОТНОСНО:   

       1.5. Общинска програма за закрила на детето на Община Завет  за 2015 година.  

                                                                                   Докл.: М.Хасан–Председател на ОбС 
 

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

„Въздържали се”– 0(нула) от проведеното  гласуване, прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 316: 

 

        Общинският съвет  ежегодно приема Общинска програма за закрила на детето, 

съобразно потребностите на децата  в общината  и техните семейства, и съгласно 

Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.  Съгласно чл.21, ал.1, т. 1 от 

Закона за закрила на детето „Дирекция "Социално подпомагане": осъществява 

текущата практическа дейност по закрила на детето в общината и прави предложения 

до общинския съвет за общинска програма за закрила на детето„.  

             Предложената от  Дирекция  „Социално подпомагане” гр. Кубрат  програма се 

разглежда  от Комисията по чл.20а от Закона за закрила на детето. 

              Предлагам на Вашето  внимание  Общинска програма за закрила на детето на 

Община Завет  за  2015 година. 

             Предвид гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,  чл.21, 

ал.2, т. 1 от Закона за закрила не  детето и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на 

Закона  за  закрила на детето,  Общинският   съвет  гр. Завет   

                                                    

                                                      РЕШИ: 
                                                                            

          1.Общинският съвет  гр.Завет приема  Общинска програма за закрила на детето на 

Община Завет за 2015 година. 

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

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 
        ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

        ОТНОСНО:   

       1.6. ППррииееммааннее  ннаа  ггооддиишшнниияя  ооттччеетт  ззаа  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ббююдджжееттаа  ннаа  ооббщщииннаа  

ЗЗааввеетт  ззаа  22001144  ггооддииннаа 

                                                                                      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 № 317: 

 

Във връзка с изискванията на чл. 140 ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл. 

44 ал. 1 от Наредба № 10 за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за 

местните дейности за следващите три години за съставянето, приемането , 

изпълнението и отчитането на бюджета на община Завет, Кметът на  общината 

представи на  Общинския съвет следния  



 

ГГ    ОО    ДД    ИИ    ШШ    ЕЕ    НН        ОО    ТТ    ЧЧ    ЕЕ    ТТ  

ЗЗАА  ИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИЕЕТТОО  ННАА  ББЮЮДДЖЖЕЕТТАА  ННАА  ООББЩЩИИННАА  ЗЗААВВЕЕТТ  ЗЗАА  22001144  ГГООДДИИННАА  

 

Бюджетът на Община Завет бе приет с Решение №202 от Протокол №29 от 

13.02.2014 г. на Общински съвет – Завет по пълна бюджетна класификация в размер на 

6 722 359 лв. Приходите и разходите за делегираните от държавата дейности са в 

размер на 3 395 357 лв., приходите и разходите за местни дейности – в размер на 3 238 

176 лв., в т.ч. за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи – 88 826лв. 

Общинският бюджет за 2014 година се изпълнява от Кмета на Общината като 

първостепенен разпоредител и 12 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, в 

т.ч. на едно общинско предприятие /ОП “Воден 2009” град Завет/. 

В съответствие заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2014 година, с писма на Министерството на финансите и 

получени целеви трансфери към 31.12.2014 г. планът се увеличи с 3 335 564 лв. и 

нарастна от  6 722 359 лв. на 10 057 923лв. 

  Основната задача на общинското ръководство бе да не се допусне отстъпление от 

заявените приоритети: 

• Гарантиране на финансовата стабилност при управление на общинския бюджет; 

• Осигуряване изпълнението на спечелени проекти по оперативни програми и на 

допълнителните  разходи, свързани както с реализацията им, така и с 

устойчивост на резултатите от приключени проекти; 

• Подобряване условията за провеждане на учебния процес в училищата и 

детските градини, чрез провеждане на енергоефективни и благоустойствени 

мерки; 

• Спазване на принципите на законосъобразност и целесъобразност. 

 

  

1. Изпълнение на приходите за делегираните от държавата дейности 

 

Приходи за ДД план 2014 изпълнение %

1.Получени трансфери от ЦБ 3 688 505 3685387 99.92

2. Получен трансфери 162 882 162786 99.94

3.Предоставен трансфер -24226 -24226

4.Трансфери от и за ПУДООС 4882 4882

5. Наличност на лв. в нач. на пер. 208235 208235 100.00

6. Наличност на лв. в края на пер. 0 -277307 #DIV/0!

7.Събрани средства за см. На др.бюджети 0 16 515 #DIV/0!

8. Приходи от собственост 175 181 150 986 86.19

9.Др.неданъчни приходи 8762 8762 100.00

10.Внесен д/н върху приходите 0 -3585 #DIV/0!

11.Помощи и дарения от страната 1026 558 54.39

12.Помощи и дарения от чужбина 14 558 14 302 98.24

Всичко приходи за ДД 4239805 3947295 93.10  
          



  2.Изпълнение на приходната част от местни дейности 

 

 Приходите от местни дейности се формират от приходи от имуществени 

данъци /местни данъци/, съгласувани с НАП , включват всички имуществени данъци. 

Неданъчни приходи – постъпления от операции с общинско имущество, местни такси, 

като се  дава  възможност за определяне на конкретния им размер от общинския съвет, 

приходите се събират от общинската администрация, с изключение на тези, за които е 

предвиден друг ред в закона. Приета е Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги; глоби, лихви и други неданъчни приходи с общински 

характер.Трансфери от ЦБ за местни дейности.Целева субсидия за капиталови разходи 

за финансиране на общински дейности- средствата се използват по утвърден от МФ 

поименен списък за КР, приет от общинския съвет. 

 

Вид приход за общински дейности План 2014 г.
Изпълнение към 

31.12.14г.
%

І.1. Имуществени данъци 360 500 365 834 101.48

І.2. Не данъчни приходи 1 395 304 834 014 59.77

ІІ. Взаимоотношения с ЦБ 2 592 939 2 586 844 99.76

В т.ч.                                              -обща 

изравнителна субсидия
672 600 672 600 100.00

 - субсидия за кап.разходи 1 920 339 1 914 244 99.68

 - др.получ.транф. от ЦБ 0 0 #DIV/0!

ІІІ. Трансфери между бюджети 779 302 783 246 100.51

IV.Трансфери от и за ПУДООС 9 590 9 590 100.00

ІV. Временни безлихвени заеми 300 000 0 0.00

V. Операции с финансови активи и

пасиви

380 483 132 199

34.75

-Наличност на лв. в нач. на периода 380 483 380 483 100.00

-Наличност на лв. в края на периода 0 -248 284 #DIV/0!

Временни безлихвени заеми между

бюджет и сметки на СЕС 0 -26 245 #DIV/0!

ВСИЧКО ПРИХОДИ за ОД 5 818 118 4 685 482 80.53  
 

            3.Изпълнение на разходната част на делегираните от държавата дейности . 

 Текущата  издръжка е разпределена съгласно бюджетната класификация. 

Ръководителите на бюджетни звена в рамките на издръжката правят разпределение 

според потребностите. 

 



Вид разход- ДД
План  

2014г.

Изпълнение 

към 

31.12.2014г.

относ. 

дял  - 

план

относ. 

дял - 

изпълн

. 

% 

изпълн.

Трудови разходи 2839329 2761963 66.97 69.97 97.28

Веществена издръжка 689010 592704 16.25 15.02 86.02

Стипендии 21740 17655 0.51 0.45 81.21

Трансфери за домакинства 32147 32145 0.76 0.81 99.99

Капиталови разходи 471379 361628 11.12 9.16 76.72

Субс за нефин.предпр. 181200 181200 4.27 4.59 100.00

Резерв 5000 0 0.12 #DIV/0! 0.00

В С И Ч К О р-ди за ДД: 4239805 3947295 100.00 #DIV/0! 93.10

 

   Към 31.12.2014 година е постигнато изпълнение на разходите в размер на 93.10 %  за 

държавни дейности, т.е. в размер на 3 947 295 лв.    

   От таблицата се вижда, че най-голям относителен  дял заемат трудовите разходи, в 

които се включват РЗ, ДОО, здравни осигуровки, като е спазена числеността.  

    Разходите за веществената издръжка, са с процент на изпълнение – 86.02 %.  

Спрямо плана заема  16.25%, а спрямо отчета към  31.12. 2014 г. –  15.02 %.  

    Стипендиите са изпълнени на  81.21 %  в размер на  17 655 лв. 

      В частта на капиталните разходи  - същите се изпълняват   съобразявайки 

поименните списъци и процедурите по възлагането и изпълнението и са получени 

средства по ФО 21/11.07.2014г., средствата се разходват за обектите и дейностите 

одобрени ж приложение 1 към  чл.1,т.1 от ПМС 180 от 03.07.2014г. 

В следващата таблица са дадени разходите за държавни дейности по  

функции: 



ИРО 560 991 558 134 13.23 14.14 99.49

Отбрана 520 228 379 944 12.27 9.63 73.03

Образование 2 730 955 2 626 505 64.41 66.54 96.18

Здравеопазване 100 870 60 872 2.38 1.54 60.35

Соц. осигуряване

137 190 137 269 3.24 3.48 100.06

Дейности по

почивно дело 184 571 184 571 4.35 4.68 100.00

Икономически 

дейности 0 0 0.00 0.00 #DIV/0!

Резерв за

непредвидени и

неотложни 

разходи 5 000 0 0.00

ВСИЧКО: 4 239 805 3 947 295 99.88 100.00 93.10

отн.дял-

изп.

    % 

изпълн.
Функции-ДД план

изпъл.към 

31.12.2014 г.

отн.дял-

план

 

 

       4.Изпълнение на разходите за местни дейности 

    Разходите за общински дейности се финансират с приходи от местни данъци, 

местни такси, други неданъчни приходи, изравнителна субсидия. 

    Общинският съвет определя вида, обхвата и обема на местните дейности и услуги, 

съобразно заявените потребности и годишните цели, в рамките на дългосрочната 

стратегия на тези услуги. 

         За осигуряването на местните дейности общинският съвет приема конкретни 

решения за: численост на персонала и средни брутни работни заплати, разходи за 

работно облекло, СБКО / 3 % към ФРЗ /,за представителни цели на кмета на общината, 

помощи и други целеви средства 

 

 



Вид разход- МД
План  

2014г.

Изпълнени

е към 

31.12.2014 г

относ. 

дял  - 

план

относ. 

дял - 

изпълн. 

% 

изпълн

.

Трудови разходи 459 719 416 310 8.02 8.90 90.56

Веществена издръжка 1 564 786 1 251 896 27.31 26.75 80.00

Обезщет.и помощи 10 275 7 410 0.18 0.16 72.12

Капиталови разходи 3 572 787 2 930 657 62.36 62.63 82.03

Субс за нефин.предпр. 34 000 35 000 0.59 0.75 102.94

Р-ди за чл.внос 6 670 6 670 0.12 0.14 100.00

резерв за напр.и неотл.р-ди 45 650 0 0.80 0.00 0.00

Разходи за лихви 3 000 0 0.05 0.00 0.00

Платени държ.данъци и так 32 405 31 539 97.33

В С И Ч К О р-ди за МД: 5 729 292 4 679 482 99.38 99.33 81.68

 

     Трудовите разходи са приоритетни и са с предимство в поредността на 

разплащанията.  

      В разходите за веществена издръжка са включени разходи за медикаменти, 

храна, горива, вода, осветление, чистота и други в общинските дейности. През отчетния 

период освен текущата издръжка са разплатени и просрочени задължения.  

5. Отчет на просрочените задължения и вземания към 31.12.2014 г. 

 

  Просрочените вземания към 31.12.2014г. са в размер на 57 149.87 в това 

число:   

Просрочените задължения на Община Завет към 31.12.2014г. възлизат на 

11 614.58 лева.  

 

№  

по  

ред 

 

ВЗЕМАНИЯ ОТ: 

РАЗМЕР НА 

ВЗЕМАНИЯТА  

в лева 

1. Наем от имущество 5 975.91 

2. Наем от земя 16 958.29  

3. Концесионни вноски 1 516.00 

4. Такса храна от ДСП 10 707.97 

5. Такса храна от ЦДГ 2 924.46 

6. Неустойки  19 067.24 

 ВСИЧКО: 57 149.87 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.Отчет за извънбюджетните сметки и фондове съгласно приложение № 9 

  

Общината е титуляр на банкова набирателна сметка, в която се съхраняват 

депозити и гаранции от търгове и други средства за временно съхранение, по която към 

31.12.2014 г. има     339 694 лева 

 

7. Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2014 г. 

 

             През 2014 година Община Завет няма краткосрочен и дългосрочен дълг. 

 

        ГГооддиишшнниияятт    ооттччеетт  ззаа  ииззппъъллннееннииееттоо  ннаа  ббююдджжееттаа  ннаа    ООббщщииннаа  ЗЗааввеетт  ззаа  22001144  

ггооддииннаа  ее    ррааззггллееддаанн    ннаа  ппууббллииччнноо  ооббссъъжжддааннее,,  ппррооввееддеенноо  ннаа  0088..0044..22001155  ггооддииннаа..  

           

             Предвид на гореизложеното и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 ал. 5 от Закона за 

публичните финанси, чл. 9, ал. 2 от Закона за общинския дълг и чл. 44 ал. 5 от Наредба 

№ 10 за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за местните дейности за 

следващите три години за съставянето, приемането , изпълнението и отчитането на 

бюджета на община Завет, Общинският съвет  гр. Завет  

 

РЕШИ: 

 

1. Приема уточнения годишен план на бюджета на Община Завет за 2014 г., 

както следва: 

1.1. ПО ПРИХОДА – 10 057 923 лв. 

1.2. ПО РАЗХОДА – 10 057 923 лв. 

 /съгласно приложение №1/ 

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Завет за 2014 г., както 

следва: 

 

 

РАЗПОРЕДИТЕЛ 

 

Всичко 

 

Общинска 

админист

ра-ция  

1 Заплати - - 

2 СО - - 

3 ЗОВ - - 

4 Хран.продукти - - 

5 Ел. енергия - - 

6 Горива  - - 

7 Вода - - 

8 Външни услуги 8 191.40 8 191.40 

9 Др. разходи 3423,18 3423,18 

10 Капит.р-ди - - 

       ВСИЧКО 

11 614.58 11 614.58 



                    План        Изпълнение 

         2.1. По прихода общо                          10 057 923             8 632 777 

в т.ч. 

         2.1.1Приходи с държавен характер                     4 239 805              3 947 295 

   /съгласно Приложение № 2/ 

         2.1.2 Приходи с Общински характер        5 818 118              4 685 482 

               /съгласно Приложение № 3/ 

        2. 2.По разхода общо                               10 057 923              8 632 777 

в т.ч. 

        2.2.1 Разходи с държавен характер                               4 239 805              3 947 295 

  /съгласно Приложение № 4/ 

        2.2.2 разходи с Общински характер                              5 818 118               4 685 482 

 В т.ч. разходи местни дейности                   5 729 292   4 679 482

              / съгласно Приложение № 5/ 

 Дофинансиране                            88 826          6 000 

3.  Приема отчета за изпълнение на капиталовите разходи на Община Завет за 

2014 г., съгласно Приложение № 7 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи 

към 31.12.2014 г. 

4. Приема отчет за просрочените задължения и вземания на община Завет към   

31.12.2014 г., съгласно Приложение № 6. 

5. Приема годишния отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и 

фондове за 2014 г., съгласно Приложение № 9; 

6. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2014 г.съгласно 

Приложеие № 8  Годишен отчет по дълга на община Завет за 2014 г. 

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. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

Гл.специалист:________________         

                             /Кр.Цвяткова/ 

 


