
 
 

         7330 гр. Завет,  ул.”Лудогорие” № 19, тел. 08442/2020 

                                 e-mail: zavet_ob@zavet-bg.com 
 

                                                                                 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

                                                                                                      
                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  03  от  17.12.2015  година 
 
 
         ПО  ПЪРВА ТОЧКА 
           ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

         ОТНОСНО:   
1.1. Предоставяне на еднократни парични помощи.    

                                                                    Докл.: Е.Сюлейман- Председател ОбС 

        Общинският съвет гр.Завет  с 16(шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”– 1 (един) прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 20 
 

                           В деловодството на Общинска администрация Завет  са  постъпили  28  
заявления  за предоставяне на еднократна  парична  помощ.  Болшинството от случаите  
се отнасят  за  здравословни проблеми на заявителите  или на техни близки.  Всички 
молби са разгледани на  заседание на Постоянната комисия  „Образование, култура, 
здравеопазване и социални дейности, младежки дейности и спорт” при Общинския 
съвет. Комисията прие следното СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна парична 
помощ  на 26 лица, посочени  в  настоящата докладна записка.  
 

       Предвид изложеното предлагам  Общинския съвет гр. Завет да приеме  
следното 

 
                                                       Р Е Ш Е Н И Е: 
 

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският  съвет  гр.Завет 
реши: 

1. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 (петдесет)  лева на 
Богомилка Илкова, гр. Завет, ул. „Черни връх” №   за операция. 

2. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 (петдесет)  лева на 
Мюкие Акбуюк,  с. Острово,  ул. „Пирин” №  за лечение. 

3. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 (петдесет)  лева на 
Цонка Савова, гр. Завет, ул. Хан Крум № за зокупуване на проходилка. 

4. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 (петдесет)  лева на 
Айше  Хюсеин,  с. Иван Шишманово,  ул. „Камчия”  №  за лечение. 

5. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на 
Айшегюл Осман,  гр. Завет, ул. „Оборище” №  за лечение. 

6. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 (петдесет)  лева на 
Неджати  Юмер, с. Острово, ул. „Хан Аспарух” № за  лечение. 



7. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 (петдесет)  лева на 
Радка Харизанова от с. Острово  за  лечение. 

8. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто) лева на 
Ергин  Хасан,  гр. Завет, ул. „Кирил и Методии”№  за  лечение. 

9. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто) лева на 
Юнал Шабан,  гр. Завет, ул. „Оборище”  №  за  лечение. 

10. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто) лева на 
Васвие Сали,  с. Прелез, ул. „Й.Йовков” №  за  лечение. 

11. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто) лева на 
Мехмед Белбер, гр. Завет, ул. „Освобождение” № за заплащане на студентска 
такса. 

12. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто) лева на 
Гана Маринова, гр. Завет,  ул. „Родопи”  №  за  лечение. 

13. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто) лева на 
Недка Кънева, гр. Завет, ул. „Освобождение” №  за  операция. 

14. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто) лева на 
Ремзие Тебер, с. Острово, ул. „Тракия” №  за  операция. 

15. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто) лева на 
Гюсюм Шабан, гр. Завет, ул. „Стара планина” №   за  посрещане на разходи 
за децата и. 

16. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто) лева на 
Весиле  Зекериева, с. Сушево, ул. „Стара планина”  №  за  лечение. 

17. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто) лева на 
Нериман  Бекирова,  с. Острово, ул. „Средец”  за  лечение на детето и. 

18. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто) лева на 
Садък Фариз, с. Веселец, ул. „Космос”  №  за  лечение на съпругата му. 

19. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто) лева на 
Салим  Хасан, гр. Завет, ул. „Стара планина” № за  погребение на близък. 

20. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 150.00 (сто и 
петдесет) лева на Ахмед  Джейлян, гр. Завет, „В.Левски” №  за  лечение. 

21. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 150.00 (сто и 
петдесет) лева на Али Ибрям, с. Брестовене, ул. „Черно море”  №   за  
лечение. 

22. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 200.00 (двеста) лева 
на Исмаил Исмаил, с. Прелез, ул. „Чапаев”  № за  пожар. 

23. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 (петдесет)  лева на 
Ширин  Ибрям, Завет, Калето №  за  неотложни социални нужди. 

24. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 (петдесет)  лева на 
Калинка Стоянова, гр. Завет,  ул. „Лудогорие” №  за  неотложни социални нужди. 

25. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  150.00 (сто и петдесет) лева   
на Мехмед  Гафур, гр. Завет,  ул. „Преслав” №  за лечение. 

26. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто) лева на Сибел  
Сюлейманова от с. Острово, ул. „ Хр.Смирненски” №   за  неотложни социални 
нужди. 

 
 

Всичко  раздадени средства: 2400.00 лева 
 
 



        27. Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, 
дейност – 122 “Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по 
решение на Общинския съвет/ . 
              28. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 
Областния управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

              Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 
 
 
         ОТНОСНО:   

                 1.2. Вземане на решение  по дневния  ред на неприсъствено  Общо събрание на 

„ВиК - ООД” гр. Исперих на  21.12.2015 година  

                                                                                 Докл.: Е.Сюлейман - Председател ОбС 

        Общинският съвет гр. Завет  със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула) от проведеното поименно  гласуване, прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 21 
 

        В Деловодството на Общинския съвет – Завет е постъпила Писмо - покана с Вх. № 
03-55/02.12.2013 година от Управителя на „ВиК” ООД  гр. Исперих – инж. Айдън 
Мехмед  за свикване на неприсъствено Общо  събрание на съдружниците на 
дружеството на 21.12.2015 година.  В поканата е посочено, че неприсъственото Общо 
събрание ще  протече при дневен ред :   
           1. Избор на застрахователна компания за сключване на договор за задължителна 
застраховка  „Гражданска отговорност”, свързана с притежанието и ползването на 
моторни превозни средства (МПС) през 2016 г. 

Към писмото са приложени всички документи във връзка с действията на  
дружеството  по  обявяването и провеждането на обществената поръчка „Избор на 
застрахователна компания за сключване на договор за задължителна застраховка  
„Гражданска отговорност”, свързана с притежанието и ползването на моторни превозни 
средства (МПС) през 2016 г.”, реализирана  съгласно разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки. 

Комисията, назначена със Заповед на Управителя на „В и К - ООД” гр. Исперих 
– инж. Айдън Мехмед за провеждане на процедурата,  предлага  дружеството да 
сключи договор с класирания на първо място кандидат – ЗАД „Виктория” гр. Разград, 
ул.  „28 Януари” № 5. 
           Предвид  гореизложеното и  на основание чл.138, ал. 1 във връзка с  чл. 139,  ал. 2 
от  Търговския закон и чл. 19, ал. 4  от Дружествения договор на  „ВиК - ООД” гр. 
Исперих, на основание чл.21, ал.1, т. 23  във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за   
местното  самоуправление и местната администрация,  Общинският съвет  гр. Завет   
 

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

ред  на  заседанието на „В и К - ООД” гр. Исперих, свикано  на 21.12.2015 година 
от 10.00 часа  в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. 
Исперих, ул. „Боровец” №1 , както следва:                                                                     

По точка 1.   



Избор на застрахователна компания за сключване на договор за задължителна 
застраховка  „Гражданска отговорност”, свързана с притежанието и ползването на 
моторни превозни средства (МПС) през 2016 г., съгласно обобщена справка от 
предложените оферти на  застрахователните  компании, протокол от 01.12.2013г. на 
комисията, назначена със заповед № 79/19.11.2009г. на управителя  на ,,ВиК” ООД – гр. 
Исперих за разглеждане на подадените оферти, Общинският съвет гр.Завет :    

 1.1. Дава съгласие за избора на класирания на първо място кандидат, от 
назначената от управителя на „ВиК” ООД, гр. Исперих комисия, (след поведена  
процедура по Закона за обществените поръчки) - ЗАД „Виктория” гр. Разград, ул.  „28 
Януари” № 5, за застрахователна компания  за сключване на договор за  задължителна 
застраховка „Гражданска отговорност” за 2016г, свързана с притежаването и ползването 
на МПС, собственост на дружеството, при обща цена на застрахователната премия в 
размер на 3085,26 лв.  без ДДС. 

 1.2. Упълномощава управителят на „ВиК” ООД,  гр. Исперих да сключи договора 
за застраховката със ЗАД „Виктория” гр. Разград, при условията, посочени в офертата на 
застрахователната компания. 

 1.3. След подписване на договора за застрахователна услуга, управителят на 
„ВиК” ООД,  гр. Исперих да представи копие от него в Общински съвет – Завет. 

            2. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Завет и Областния 
управител  на област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 
 

           ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

         ОТНОСНО:   
               1.3.  Определяне състава на  Наблюдателна комисия към  Общинския съвет гр. 

Завет на  основание чл.170, ал.2 от Закона за  изпълнение на наказанията и 

задържането под стража  (обн. в Държавен вестник бр. 25  от 03.04.2009г.). 

                                                                                 Докл.: Е.Сюлейман - Председател ОбС 

 

        Общинският съвет гр. Завет  със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула) от проведеното гласуване, прие следното  

 
РЕШЕНИЕ  № 22 

 
            С Решение № 291, прието по Протокол №43 от 28.12.2010 година на  
Общинският съвет  гр. Завет е създадена Наблюдателна комисия към Общинския съвет 
гр.Завет на основание чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и 
задържането под стража (обн. в Държавен вестник бр.25 от 03.04.2009г.). Със същото 
решение  са  определени  целите, задачите и  правилата за работа на Наблюдателната 
комисия. 
 
            І.  Наблюдателната комисия има за цел:  

� Да координира дейността на органите и организациите, които биха могли да 
оказват както контрол и надзор, така и помощ и подкрепа на  
правонарушителите – условно предсрочно освободени от затвора и осъдени 



на „пробация” лица с цел тяхната ресоциализация и реинтеграция в 
обществото. 

� Да привлича и ангажира обществото да участва активно в превенцията на 
престъпността. 

 
           ІІ. Наблюдателната комисия има следните основни задачи: 
 

� Осъществява  обществен контрол на дейността на местата за лишаване от 
свобода; 

� Подпомагат ресоциализацията на лишените от свобода, включително чрез 
иницииране на социални услуги на територията на общината; 

� Прави предложение за изменяне на режима, преместване на лишените от 
свобода в затворнически заведения от по-лек или по-тежък тип или за 
условно предсрочно освобождаване;  

� Прави предложения и дава мнение по искания за помилване; 
� Подпомага  семействата на лишените от свобода; 
� Съдейства за настаняване на работа и битовото устройване на освободените 

от местата за лишаване от свобода. 

В състава на наблюдателната комисия  следва да се включат: пробационен 
служител, представител на  Местната комисия за  борба с противообществени прояви 
на малолетни и непълнолетни (МКБППМН), представител на териториалните 
структури на  Министерството  на труда и социалната политика,  представители на 
Общинския съвет,  религиозни, младежки, неправителствени организации. 

         Членовете на наблюдателните комисии могат да посещават местата за лишаване 
от свобода, да се срещат с лишените от свобода, да се запознават с необходимите им 
документи, да изискват и получават информация от администрацията на местата за 
лишаване от свобода.  

         Предложенията и препоръките на наблюдателните комисии са задължителни за 
началника на затвора и поправителния дом. При неизпълнение на предложение или 
препоръка на наблюдателната комисия въпросът се отнася към главния директор на 
Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".  

         Съгласно чл.171, ал.4 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под 
стража (ЗИНЗС,  издръжката на наблюдателните комисии се осигурява от общинските 
съвети. 

          Във връзка с проведените избори за общински съветници и кметове се налага 
актуализиране състава на Наблюдателната комисия. 

         Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.1  и чл.170, ал.2 от Закона за 
изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС), Общинският съвет гр. 
Завет  
                                                                РЕШИ: 
 

1. Избира състав на  Наблюдателна комисия  по чл.170, ал.2 от Закона за  
изпълнение на наказанията и задържането под стража към Общинския съвет 
гр.Завет,както следва:   
          
     Председател – Ерсин Сюлейман Исмаил – Председател на Общинския съвет Завет 
     Членове: 

1. Представител на   Д „СП” гр. Кубрат 



2. Представител на   Полицейски участък  на  МВР  – Завет; 
3. Представител на  БТ – Кубрат 
4. Представител на сектор ”Пробация” на ОбС”ИН”-Разград 
5. Несин Хавенгели – Секретар на МКБППМН 
6. Четин Ахмед Емин – гл. експерт „Образование и култура” при Община Завет 
7. Зелиха Юмер Руфад – кмет с.Прелез 
8. Сунай Халибрям Караюсеин- общински съветник 

      2. Възлага на Председателя на Общинския съвет гр.Завет да утвърди  състава  на 
Наблюдателната комисия и при  последвали  промени да утвърждава  
новопредложените членове на комисията, структурирана  по  т.1,  от настоящето 
решение . 

3. 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. 

.  

 
                       
           ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

         ОТНОСНО:   
        1.4.  Изготвяне на предложение до Министерския съвет на РБ за  отпускане 

на  персонална пенсия  по чл.92 от Кодекса за социално  осигуряване на Мустафа 

Али Мустафа и Алейна Али Мустафа от  с. Брестовене, ул. ”Бузлуджа” № …. 

                                                                              Докл.: Е.Сюлейман - Председател ОбС 

        Общинският съвет гр. Завет  със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула)) от проведеното  гласуване, прие следното  

 
РЕШЕНИЕ  № 23 

          На 02.12.2015 година в  деловодството на Общински ясъвет гр. Завет е постъпило 
заявление от Бирсен Неджмидинова Хаккъева от с. Брестовене, ул. „Бузлуджа” № 22  с 
молба  Общинския съвет гр. Завет да   изготви предложение до Министерския съвет на 
РБ за  отпускане на  персонални  пенсии   по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване 
на  децата и Мустафа Али Мустафа и Алейна Али Мустафа от  с. Брестовене, ул. 
”Бузлуджа” № ….. 

           Съгласно чл. 92 от Кодекса за социалното осигуряване (КСО),  Министерският 
съвет по определени от него условия и ред в изключителни случаи може да отпусне 
пенсия на лица, по отношение  на които не са налице някои от изискванията на този 
кодекс. Това са така наречените персонални пенсии. Възможности за получат  този вид 
пенсия, съгласно чл.7, ал. 2, т. 1 от Наредба за  пенсиите и осигурителния стаж, приета 
с ПМС № 30/10.03.2000 година, имат  деца без право на наследствена пенсия от 
починал родител. 

           На 22.07.2015 година в Разградската болница  умира  Али Мустафа Хакъ (ЕГН 
……………..), жител на с. Брестовене, община Завет, област Разград с постоянен адрес 
с. Брестовене, ул. „Бузлуджа” № ... От съжителството си с Бирсен Н. Хаккъева  същият 
има две деца – Мустафа Али Мустафа, роден  на 01.06.2009 година и Алейна Али 
Мустафа, родена на 01.09.2014 година.  Майката и децата са с постоянен адрес с. 
Брестовене, ул. „Бузлуджа” № ….. 



          Майката - Бирсен Н. Хаккъева,  като законен представител на децата, подава  
заявление  до  Териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) 
гр. Разград  за  отпускане на наследствена пенсия на децата  от  починалия им баща  
Али Мустафа Хакъ,  съгласно чл.74 и чл.82, ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално  
осигуряване (КСО). 

          На основание чл.82, ал. 1 от  КСО, „Децата имат право на наследствена пенсия до 
навършване на 18-годишна възраст, а след навършването и, ако учат – за срока на 
обучение, както и над тази възраст, ако са се инвалидизирали до 18 годишна възраст.” 

          Наследодателят Али Мустафа Хакъ е роден на 16.09. 1988 година и е починал на 
22.07.2015 година. Към датата на смъртта е навършил 26 години. При  подаване на 
заявлението за отпускане на наследствена  пенсия, майката  Бирсен Неджмидинова 
Хаккъева  е декларирала, че неможе да представи документи за стаж на бащата.  Видно 
от Разпореждане № 2140-16-125/12.10.2015 година на ТП на НОИ – гр. Разград в 
Регистъра на осигурените лица,  липсва информация за осигурителен стаж на Али 
Мустафа Хакъ. 

          Съгласно изискванията на чл.74, ал.1 от КСО, осигурените  придобиват право на 
пенсия за инвалидност  поради общо заболяване, ако имат изискуемите години 
осигурителен стаж до датата на  инвалидизирането  или в случая до датата на смъртта,  
които са  в  зависимост от  тяхната възраст.    

          Наследодателят няма необходимия стаж до датата на смъртта, поради което 
наследниците нямат право на исканата  пенсия. 

          С  Разпореждане № 2140-16-125/12.10.2015 година на ТП на НОИ – гр. Разград е 
отказано отпускането на  наследствена пенсия за инвалидност, поради общо заболяване 
на  наследниците на  Али Мустафа Хакъ, неговите деца  Мустафа Али Мустафа и 
Алейна Али Мустафа. 

          Майката и децата нямат други източници на доходи, освен детските  добавки  по 
чл.7, ал.1 от Закона за семейни помощи за деца и единствена  възможност за издръжка 
на  децата,  остава отпускането на персонална пенсия  по чл. 92  от  КСО. 

          Предвид  изложеното  и на  основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закон аза местнот 
осамоупраление и местната администрация и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата  за  пенсиите  
и осигурителния стаж  във връзка с  чл.92 от  Кодекса  за социално осигуряване, 
Общинският съвет гр. Завет   
                                                                РЕШИ: 

          1. Да се внесе предложение  в  Министерския съвет на Република България за 
отпускане на персонални пенсии по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване във 
връзка с чл.7, ал. 2, т. 1 от Наредбата  за  пенсиите  и осигурителния  стаж на  Мустафа 

Али Мустафа (ЕГН ………………)  и Алейна Али Мустафа (ЕГН ………….)  от с. 
Брестовене, ул. „Бузлуджа” № …., деца на  Бирсен Н. Хаккъева (ЕГН …………….) от 
същото село. 

          2. Предлага на Министъра на труда и социалната политика на основание чл. 7, ал. 
1  от  Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж да внесе предложение в 
Министерския съвет на Република България за отпускане на персонални пенсии на  
лицата  по т. 1 от  настоящето решение. 

          3. 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. 

 

           ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

         ОТНОСНО:   
    1.5. Определяне на представители на Община Завет в Сдружение  

Толерантност” гр. София. 

                                                                                 Докл.: А.Велиев-Кмет на Община 

 

       Общинският съвет гр. Завет  със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула)) от проведеното поименно  гласуване, прие следното  

 
РЕШЕНИЕ  № 24 

 
Със свое Решение № 32, прието по Протокол № 4 от 23.12.2003 година, Общинският 
съвет гр.Завет е дал съгласие  за членство на Община Завет  в  Сдружение 
“Толерантност” гр.София. 

Сдружение “Толерантност” е регистрирано като Сдружение с нестопанска цел за 
осъществяване дейност в обществена  полза на общините в Република България.  

Основни цели на сдружението са:  
� Запознаване на  обществото с проблемите на гражданите от средни и малки 

общини в планински, полупланински, икономически слаби и изостанали райони, 
както и в тези със смесен в етнокултурно и в етнорелигиозно отношение 
население, техните нужди. Развитието и утвърждаването на духовните им 
ценности, подпомагане на социалната им интеграция, личностна реализация, 
социалната и икономическата им адаптация, защита на човешките права. 
Утвърждаване и развитие на образованието, науката, културата, хармонизиране 
на техния бит в гражданското общество. 

�  Подпомагане на общините в тези райони за изработване на стратегия за 
развитие и защита на техните социално-икономически, културно-исторически и 
духовни интереси. 

� Координиране на националните стратегии, местните програми за развитието на 
тези общини при запазване на тяхната административна автономност. 

      През  изминалите  години, благодарение на  активното съдействие  на 
Сдружение “Толерантност”,  Община  Завет е разработила  и спечелила  немалко 
проекти.  

 

 Във връзка с гореизложеното и на  основание  чл. 21, ал. 1, т.6 и  т.15 от ЗМСМА във 
връзка с чл.10, ал.1 от Устава на Сдружение  „Толерантност”, Общинският съвет гр.Завет
         

РЕШИ: 
 

1. Определя за представители на Община Завет в Сдружение “Толерантност” 
гр.София: 

• Ахтер Сюлейманов Велиев  - Кмет на Община  Завет                       



• Ерсин Сюлейман Исмаил     - Председател на Общинския съвет гр. Завет      
           2.  Уълномощава Кмета на Община Завет г-н Ахтер Сюлейманов Велиев  да 
внася   годишния членски внос  в  Сдружение “Толерантност”  за сметка  на бюджета 
на Община  Завет. 

           3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.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. Участие на Община Завет във Фонд „Общинска солидарност“ – целева 

дейност към НСОРБ. 

                                                                                Докл.: А.Велиев - Кмет на Община  

       Общинският съвет гр. Завет  със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула)) от проведеното поименно  гласуване, прие следното  

 
РЕШЕНИЕ  № 25 

 
През последните години страната ни бе засегната от екстремни природни явления. 

Повечето пострадали общини отчетоха, че в началото на кризисните ситуации, когато е 
най-необходимо спешно ангажиране на техника и екипи за спасяване на хора и 
предотвратяване на разрастването на последствията, те не са разполагали с 
необходимите финансови ресурси за покриване на тези трудни за планиране, но 
неотложни за извършване разходи. 

По настояване на общините, с оглед ограничените приходи по общинските 
бюджети и невъзможността точно да бъде предвидено времето на настъпване и мащаба 
на подобни събития, Общото събрание на Националното сдружение на общините в 
Република България на 3 декември 2014 г. прие промени в Устава, чрез които се 
предвиди възможност за създаване на Фонд „Общинска солидарност“. Целта на Фонда 
е чрез междуобщинска подкрепа, пострадалите общини да бъдат подпомогнати 
финансово за разплащането именно на тези разходи, без да се замества съществуващата 
държавна политика на подпомагане. С функционирането на Фонда постепенно ще се 
акумулират по-значителни средства за  първоетапна  реакция на общините. 

Основните характеристики и функции на Фонда са описани в приетия от 
Управителния съвет (УС) на Националното сдружение на общините в Република 
България (НСОРБ) Правилник за устройството и дейността на Фонд „Общинска 
солидарност“. 

Със свое  Решение № 301 от 17.03.2015 година, Общинският съвет гр. Завет даде 
съгласие за участие на Община Завет във Фонд „Общинска солидарност“ – целева 
дейност към НСОРБ и определи  внасянето на еднократна  встъпителна вноска в размер 
на 1000,00(хиляда) лева и годишна вноска за 2015 г. в размер на 300,00(триста) лв. 

 
С оглед по-нататъшното участие  на Община Завет  във Фонд „Общинска солидарност“ – 
целева дейност към НСОРБ  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23  във връзка с чл. 27, 
ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 
31, ал. 6 от Устава на Националното сдружение на общините в Република България и 
Правилника за устройството и дейността на Фонд „Общинска солидарност“, приет с 



Решение №2 от Протокол № 35 от 30.01.2015 г. на УС на НСОРБ,  Общинският съвет 
гр.Завет         

РЕШИ: 
 
 

1. Определя г-н Ахтер Сюлейманов Велиев, Кмет на община Завет,  за 
представител на Община Завет в Общото събрание на Фонд „Общинска солидарност“ – 
целева дейност към НСОРБ . 

2. Определя Община  Завет   да  участва  във  Фонд „Общинска солидарност“  
през   2016 година  с  годишна вноска  в размер на 300.00 (триста) лева.          

3.Възлага на Кмета на общината да: 
3.1. Внесе определената по т. 2 вноска във Фонда в сроковете, съгласно 

Правилника за устройството и дейността му; 
3.2. Подава пред Фонда искания за временно финансово подпомагане при 

възникнала необходимост при условията и реда на Правилника за устройството и 
дейността му; 

3.3. Подписва съответните документи, свързани с ползването на временно 
финансово подпомагане по т. 3.2. 

3.4. Възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в 
определените в Правилника срокове. 

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:   
1.7. Предоставяне под наем на имоти – полски пътища, общинска 

собственост и определяне на цената за стопанската 2015/2016 година. 

                                                                                      Докл.: А.Велиев - Кмет на Община  

       Общинският съвет гр. Завет  със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула)) от проведеното поименно  гласуване, прие следното  

 
РЕШЕНИЕ  № 26 

 
Съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, директорът на областната дирекция 

„Земеделие” отправя искане до кмета на общината за предоставяне на имотите – 
полски пътища, включени в заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно 
плащане за землището. Кметът се произнася след решение на общинския съвет. 
Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е взел решение, 
директорът определя в заповедта по ал. 4 цена на имотите в размер на средното 
годишно рентно плащане за землището. Въз основа на заповедта ползвателите 
внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването й. 

В деловодството на община Завет е постъпило писмо, с Наш вх.№УД-02-20-
725/17.11.2015г. от директора на областна дирекция „Земеделие“- Разград, с което е 
отправено искане за предоставяне на имотите – полски пътища на собствениците и 
ползвателите на земеделски земи, участващи в споразумения за създаване на масиви 



в землищата на населените места в община Завет определени в заповедта по чл.37в, 
ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие“-Разград.  

   
    Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, 
Общинският съвет – гр. Завет   

РЕШИ: 
 

         1. Имотите – полски пътища общинска собственост подробно описани в 
Приложение №1, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи  да се 
предоставят под наем за стопанската 2015/2016 година.  
         2. Определя наемна цена при сключването на договорите за наем на имотите по 
т.1 от настоящето решение  в размер на средното годишно рентно плащане за 
съответното землище. 

   3. Упълномощава Кмета на общината да сключи договори за наем на имотите по 
т.1 от настоящето решение, със собствениците и ползвателите на земеделски земи, 
участващи в споразумения за създаване на масиви, определени в заповедта по чл. 37в, 
ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на Областна дирекция „Земеделие“ – Разград за срок – 
стопанската 2015/2016 г. 

    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.  

 
 
         ПО ПЪРВА ТОЧКА 
           ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

         ОТНОСНО:   
           1.8. Изменение и допълнение на Решение №332 по Протокол №47/06.07.2015 г. и  

отмяна на Решение №18 по Протокол №02/30.11.2015 г. на Общински съвет – Завет. 

                                                                                  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

       Общинският съвет гр. Завет  с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 
„Въздържали се”– 3 (трима)) от проведеното поименно  гласуване, прие следното  

 
                                                      РЕШЕНИЕ  № 27 
 

С Решение № 332 по Протокол № 47/ 06.07.2015 г. на Общински съвет – Завет, т. 
1.2. от дневния ред на заседанието, Общинския съвет определи имотите публична 
общинска собственост – пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване. 
Определен бе и срока за отдаване, а именно: „за стопанската 2015-2016 г”.  

Разписано в този вид, текстът се тълкува по следния начин: „срокът за ползване е 
една година, тоест за стопанската 2015-2016 г.” 

Налице е допусната неточност в определяне на срока, което води до 
противоречие с чл. 37и, ал.12 от ЗСПЗЗ, изречение второ, който гласи: „Минималният 
срок на договорите е 5 стопански години”. 

Кметът на общината назначи комисия със Заповед №УД-02-301/ 29.07.2015 г., 
която да извърши проверка на състоянието на пасищата и мерите от Общинския 
поземлен фонд по землища. Комисията състави протокол за констатирани различия 
между документалните данни и установеното на терена. Констатирано бе, че има имоти, 



които притежават характер на гора и не са отразени като такива, други са скалисти и 
негодни за ползване по предназначение, изорани и замърсени с твърди битови отпадъци. 

Тези обстоятелства налагат изключване на определени имоти от Приложение № 1 
към Решение №332 по Протокол № 47/06.07.2015 г. на Общински съвет – Завет. 

На свое заседание Общинския съвет - Завет прие Решение № 18 по Протокол № 02 
от 30.11.2015  г., с което изменя и допълва Решение № 332 по Протокол № 47/ 06.07.2015 
г.  

При приемане на Решение №18 по Протокол №02/30.11.2015г. не са взети в 
предвид конкретни нормативни основания, касаещи отдаването на пасища и мери от 
ОПФ и това налага отмяна на цитираното решение. 

 
 Предвид гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от 
Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост във връзка с чл. 37и, ал.12 и чл.37к, ал.3 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, Общинският съвет – Завет 
Общинският съвет гр.Завет   

РЕШИ: 
 

             1.Отменя Решение № 18 по Протокол № 02/ 30.11.2015г. на Общински съвет-
Завет. 

       2. Изменя и допълва влязло в сила Решение № 332 по Протокол № 47/ 06.07.2015 
г. на Общински съвет – Завет, както следва: 

 2.1. В т. 1 на Решение № 332 по Протокол № 47/ 06.07.2015 г. на Общински съвет 
– Завет – заменя текста: „Определя имоти - публична общинска собственост на Община 
Завет, с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, за индивидуално ползване 
през стопанската 2015/2016г” с текста „Определя имоти - публична общинска 
собственост на Община Завет, с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, 
за индивидуално ползване за срок от 5 стопански години”. 

2.2.  Изменя Приложение № 1 към Решение № 332 по Протокол № 47/ 06.07.2015 г. 
на Общински съвет – Завет, като изключва следните имоти:  

  
СЕЛО ИВАН ШИШМАНОВО 
№ 

по  
ред 

Имот №  Местност НТП Кат-я Площ 
дка 

1. 032115 Къшла Орман Пасище, мера    2 2,565 
2. 016013 Дерето Пасище, мера    3 39,401 
3. 032135 Къшла Орман Пасище, мера    7 87,063 
4. 032136 Къшла Орман Пасище, мера    7 0,682 
СЕЛО ПРЕЛЕЗ 
1. 051011 Кумлук Пасище, мера    3 0,679 
2. 057001 Парти Орман Пасище, мера    3 53,293 
СЕЛО ВЕСЕЛЕЦ 
1. 000115 Коджа Екинлик Пасище, мера    3 15,227 
2. 000237 Коджа Екинлик Пасище, мера    4 17,265 
3. 000228 Къшла Орман Пасище, мера    3   1,912 
СЕЛО ОСТРОВО 
1. 149024 Коренежа Пасище, мера    3  1,275 
СЕЛО БРЕСТОВЕНЕ 
1. 040001 Чардаклии Пасище, мера    3   4,949 



2. 040002 Чардаклии Пасище, мера    3   3,274 
3. 056032 Текнедже Пасище, мера    3   1,242 
4. 004027 Янката Пасище, мера    5   1,787 
5. 004034 Янката Пасище, мера    5   1,155 
6. 004043 Янката Пасище, мера    3   0,355 
7. 004060 Янката Пасище, мера    5   0,897 
8. 004061 Янката Пасище, мера    3   1,255 
9. 035016 Топузлар Пасище, мера    3   0,921 
10. 035017 Топузлар Пасище, мера    3   0,141 
11. 043011 Чардаклии Пасище, мера    3   0,524 
12. 084026 Ян Тарла Пасище, мера    3   0,682 
ГРАД  ЗАВЕТ 
1. 029012 Зелен Дол Пасище, мера    3   5,375 
2. 129079 Бостаните Пасище, мера    3   1,313 
3. 129081 Бостаните Пасище, мера    3   0,161 
4. 129197 Бостаните Пасище, мера    3   1,354 
5. 038042 Гемиите Пасище, мера    3   4,245 
6. 039033 Гемиите Пасище, мера    3 14,238 
7. 039035 Гемиите Пасище, мера    3   1,146 

 
        2.3. В останалата си част Приложение № 1 остава в сила. 
 
 3. Създава нова точка 5 по Решение № 332 от Протокол № 47/ 06.07.2015 г. 

на Общински съвет – Завет, както следва: 
 т.5. В договорите за наем и аренда за общинските пасища и мери се предвижда 

увеличаване на наемната или арендната цена с официалния инфлационен индекс на 
потребителските цени, публикуван от Националния статистически институт. 

 4. Точка 5 от Решение № 332 по Протокол № 47/ 06.07.2015 г. става т. 6. 
 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.  

 
 
     
           ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

         ОТНОСНО:   
          1.9. Актуализиране 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”– 1 (един)) от проведеното поименно  гласуване, прие следното  

 
РЕШЕНИЕ  № 28 

 
Бюджета на Община Завет за 2015 година е приет с решение №300 с протокол 

№42 от 12.02.2015 г. от Общинския съвет на гр. Завет и е нужна актуализация на 
бюджета на Община Завет за 2015 година. 



Предвид гореизложеното и на основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка 
с чл. 124, ал. 1 и с чл. 125, ал. 1 т.2 от Закона за публичните финанси и  чл.37, ал.1 и 
ал.2 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. Актуализира бюджета на Община Завет за 2015 година: 

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

съгласно Приложение  № 1.  
 
 

          Приложение № 1 
ПЛАН 

на разходната част 
на бюджета на Община Завет за 2015г. 

вид разход §§ 

уточнен  
годишен 
план към 

30.11.2015г. 

корекция 
към 

17.12.2015 

актуализиран 
годишен план 

Общо разходи по бюджета на 
Община Завет в т.ч.   1775153 0 1775153 

1 1 122 ДЕЙНОСТ  
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

  428561 1400 429961 
Издръжка 10-00 377236 0 377236 

Медикаменти 10-12 610 0 610 
Постелен инв. и облекло 10-13 15600 0 15600 

Материали 10-15 89000 0 89000 
Вода, горива, ел. енергия 10-16 95000 0 95000 
Разходи за външни услуги 10-20 57984 0 57984 

Текущ ремонт 10-30 57042 0 57042 
Командировки в страната 10-51 12000 0 12000 
Командировки в чужбина 10-52 3000 0 3000 
Разходи за застраховки 10-62 18000 0 18000 

Санкц.,неустойки,съд.обезщ. и 
разноски 10-92 5000 0 5000 

Др.некласифицирани р-ди 10-98 24000 0 24000 
Платени данъци, такси и 

адм.санкции 19-00 4245 0 4245 

Платени държ. 
Данъци,такси,нак.лихви,админ.санкции 

19-01 4245 0 4245 



Текущи трансфери,обезщ. и помощи 
за домакинства 42-00 10000 0 10000 

Обезщетения и помощи по реш.на Обс 
42-14 10000 0 10000 

Разходи за чл.внос и участие в 
нетърг.орг. 46-00 12755 0 12755 

Основен ремонт на ДМА 51-00 0 2500 2500 
Придобиване на ДМА 52-00 20525 0 20525 

Компютри и хардуер 52-01 5000 0 5000 

Др.оборудване,машини и съоражения 
52-03 2791 0 2791 

Стопански инвентар 52-05 12734 0 12734 
Придобиване на НДА 53-00 3800 -1100 2700 

Придобиване и лицензи на програмни 
продукти 53-01 3800 -1100 2700 

3 2 311  ДЕЙНОСТ  
ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И 
ОБЕДИНЕНИ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ 

  254612 0 254612 
Издръжка 10-00 213960 2452 216412 

Храна 10-11 90206 0 90206 
Постелен инв. и облекло 10-13 7986 0 7986 

Материали 10-15 35375 780 36155 
Вода, горива, ел. енергия 10-16 43741 1672 45413 
Разходи за външни услуги 10-20 19682 0 19682 

Текущ ремонт 10-30 14320 0 14320 
Командировки в страната 10-51 2650 0 2650 
Основен ремонт на ДМА 51-00 7200 0 7200 

Придобиване на ДМА 52-00 33452 -2452 31000 
Компютри и хардуер 52-01 3452 -2452 1000 
Стопански инвентар 52-05 30000 0 30000 

5 3 524 ДЕЙНОСТ  
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ 

  184603 -27838 156765 
Заплати за персонал по тр. И 

сл.правоотношения 01-00 44000 0 44000 
Заплати за персонал по тр. 

правоотношения 01-01 44000 0 44000 
Др.възнаграждения и плащания за 

персонала 02-00 1600 0 1600 
За персонал извънтрудови 

правоотношения 02-02 90 0 90 
Изплатени суми от СБКО 02-05 1510 0 1510 



Зад.осиг.вноски от работодател 
05-00 10000 0 10000 

ДОО 05-51 6000 0 6000 
ЗОВ 05-60 2800 0 2800 

Вноски за ДЗПО 05-80 1200 0 1200 
Издръжка 10-00 84893 -1128 83765 

Храна 10-11 51000 -1128 49872 
Постелен инв. и облекло 10-13 1260 0 1260 

Материали 10-15 4950 0 4950 
Вода, горива, ел. енергия 10-16 24000 0 24000 
Разходи за външни услуги 10-20 2053 0 2053 

Разходи за застраховки 10-51 150 0 150 
Разходи за застраховки 10-62 1480 0 1480 

Платени данъци, такси и 
адм.санкции 19-00 1000 0 1000 

Платени държ. 
Данъци,такси,нак.лихви,админ.санкции 

19-01 1000 0 1000 
Основен ремонт на ДМА 51-00 32710 -26710 6000 

Придобиване на ДМА 52-00 10400 0 10400 
Стопански инвентар 52-05 10400 0 10400 
6 2 623 ДЕЙНОСТ  

ЧИСТОТА   379200 8500 387700 
Издръжка 10-00 33100 0 33100 

Разходи за външни услуги 10-20 33100 0 33100 
Придобиване на ДМА 52-00 313000 8500 321500 

Сгради 52-02 0 8500 8500 

Др.оборудване,машини и съоражения 
52-03 13000 30600 43600 

Транспортни средства 52-04 300000 -30600 269400 
7 2 714 ДЕЙНОСТ  

СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА 
ВСИЧКИ   146988 1128 148116 

Др.възнаграждения и плащания за 
персонала 02-00 5000 0 5000 

За персонал извънтрудови 
правоотношения 02-02 5000 0 5000 

Зад.осиг.вноски от работодател 
05-00 600 0 600 

ДОО 05-51 300   300 
ЗОВ 05-60 200   200 

Вноски за ДЗПО 05-80 100 0 100 
Издръжка 10-00 26990 0 26990 

Медикаменти 10-12 142   142 



Материали 10-15 7123   7123 
Вода, горива, ел. енергия 10-16 2000   2000 
Разходи за външни услуги 10-20 16265 0 16265 

Разходи за застраховки 10-62 1460   1460 
Платени данъци, такси и 

адм.санкции 19-00 1608 0 1608 

Платени държ. 
Данъци,такси,нак.лихви,админ.санкции 

19-01 1608   1608 

Субсидия за нефинансови 
предприятия за текуща дейност 

43-00 41800 0 41800 
За текуща дейност 43-01 41800 0 41800 

Придобиване на ДМА 52-00 70990 1128 72118 
Сгради 52-02 65990 1128 67118 

Стопански инвентар 52-05 5000 0 5000 

8 3 832 ДЕЙНОСТ  
СЛУЖ. И ДЕЙН.ПОДДРЪЖ.,РЕМ. И 

ИЗГР. НА ПЪТИЩА 
  221629 6690 228319 

Др.възнаграждения и плащания за 
персонала 02-00 1000 0 1000 

За персонал извънтрудови 
правоотношения 02-02 1000 0 1000 

Зад.осиг.вноски от работодател 
05-00 50 0 50 

Вноски за ДЗПО 05-80 50 0 50 
Издръжка 10-00 69194 0 69194 
Материали 10-15 650 0 650 

Разходи за външни услуги 10-20 67544 0 67544 
Разходи за застраховки 10-62 1000 0 1000 

Основен ремонт на ДМА 51-00 151385 6690 158075 

8 6 898 ДЕЙНОСТ  
ДР.ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА 

  159560 10120 169680 
Заплати по тр. и сл. 

правоотношения 01-00 32000 0 32000 
Заплати по тр.  правоотношения 01-01 32000 0 32000 

Др.възнаграждения и плащания за 
персонала 02-00 3500 0 3500 

За персонал извънтрудови 
правоотношения 02-02 2500 0 2500 

Изплатени суми от СБКО 02-05 1000 0 1000 



 
 

1.2.Променя разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет 
за 2015 година, съгласно Приложение  № 2 и Приложение  № 3. 

 
 
 
 

 

Зад.осиг.вноски от работодател 
05-00 6000 0 6000 

ДОО 05-51 3500 0 3500 
ЗОВ 05-60 1500 0 1500 

Вноски за ДЗПО 05-80 1000 0 1000 
Издръжка 10-00 9734 0 9734 

Постелен инв. и облекло 10-13 760 0 760 
Материали 10-15 5000 0 5000 

Вода, горива, ел. енергия 10-16 1295 0 1295 
Разходи за външни услуги 10-20 2000 0 2000 
Командировки в страната 10-51 679 0 679 
Платени данъци, такси и 

адм.санкции 19-00 526 0 526 

Платени данъци, такси и адм.санкции 
19-01 526 0 526 

Придобиване на  НДА 53-00 107800 10120 117920 
Други нематериални НДА 53-09 107800 10120 117920 

  Приложение №2 

Разчет за финансиране на КР с източник на финансиране - субсидия от РБ за 2015г. 

Наименование 
било - приходи 
от ДД 

става - приходи 
от ДД 

общо капиталови разходи финансирани от ДД 258400 258400 
§5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ 171210 153690 
Функция 01 0 2500 
ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОБСЛЕДВАНЕ НА 
СГРАДАТА  
НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ЗАВЕТ И 
СЪСТАВЯНЕ 
НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ 0 2500 
Функция 05 26710 0 
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ДСП ГРАД ЗАВЕТ 26710 0 
Функция 08 144500 151190 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА 
ЗАВЕТ (ПЪТ № RAZ 1062 и ПЪТ № RAZ 2004) 144500 151190 
§5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ 
МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 76390 84890 
Функция 05 10400 10400 



ЗАКУПУВАНЕ НА ХЛАДИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН 
АВТОМОБИЛ ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ГР. ЗАВЕТ 

10400 10400 
Функция 06 0 8500 
ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ НА МОРФОЛОГИЧНИЯ СЪСТАВ НА 
БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, В ЧАСНОСТ НА БИОРАЗГРАДИМИТЕ 
ОТПАДЪЦИ ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 0 8500 
Функция 07 65990 65990 
ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 
ОБЛАСТ РАЗГРАД ДО СПОРТНИ И СВЪРЗАНИ СЪС СВОБОДНОТО 
ВРЕМЕ И ОТДИХ УСЛУГИ  65990 65990 
§5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ  
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 10800 19820 
Функция 01 3800 2700 
ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ 3800 2700 
Функция 08 7000 17120 
ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ЗА 
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА  
СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ НА МЯСТО ОПОРНИ ТОЧКИ И 
ТРАСИРАНЕ 
НА ГРАНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ 0 8120 
ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП ЗА УПИ I-ЗА 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ И СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ, 
КВ.42 ПО ПУП НА С.ОСТРОВО И  
ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП ЗА УПИ X-ОБЩЕСТВЕНО 
ОБСЛУЖВАНЕ, 
УПИ VII-ЗА МУЗЕЙ И КОО ОТ КВ. 84 ПО ПУП НА ГР. 
ЗАВЕТ  0 2000 
АКТУАЛИЗИРАНЕ (ПОПЪЛВАНЕ) НА КАДАСТРАЛЕН ПЛАН НА 
С.ВЕСЕЛЕЦ 7000 7000 
   
   

Разчет за финансиране на КР с източник на финансиране - собствени средства за 2015г. 

Наименование 
било - приходи 
от МД 

става - приходи 
от МД 

общо капиталови разходи финансирани от ДД 339203 337879 
§5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ 129586 129586 
Функция 02 109501 109501 
АВАРИЕН РЕМОНТ НА МИКРО ЯЗОВИР №000293 В ЗЕМЛИЩЕТО НА 
С.БРЕСТОВЕНЕ ОБЩИНА ЗАВЕТ 109501 109501 
Функция 03 7200 7200 
ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА "ОСНОВЕН РЕМОНТ 
НА СГРАДАТА НА ОДЗ "СЛЪНЧО" ГР.ЗАВЕТ 7200 7200 
Функция 05 6000 6000 
ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА "ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ГРАД 
ЗАВЕТ" 6000 6000 
Функция 08 6885 6885 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА  
ОБЩИНА ЗАВЕТ  6885 6885 
§5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ 
МАТЕРИАЛНИ  108817 107493 



АКТИВИ 

Функция 01 20525 20525 
ЗАКУПУВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНИ ВИДЕОКАМЕРИ  5000 5000 
ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 5000 5000 
ЗАКУПУВАНЕ НА КОТЕЛ ЗА КМЕТСТВО СЕЛО ОСТРОВО 6924 6924 
ЗАКУПУВАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО ЗА ОА 
ЗАВЕТ 2791 2791 
ЗАКУПУВАНЕ НА БЮРО 810 810 
Функция 03 33452 31000 
ЗАКУПУВАНЕ НА ДЕТСКИ СЪОРАЖЕНИЯ ЗА ИГРИ ЗА ОДЗ 
"СЛЪНЧО" ГР.ЗАВЕТ 15000 15000 
ЗАКУПУВАНЕ НА ДЕТСКИ СЪОРАЖЕНИЯ ЗА ИГРИ ЗА  ЦДГ 
„ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА” С. БРЕСТОВЕНЕ 15000 15000 
ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ОДЗ "СЛЪНЧО" 
ГР.ЗАВЕТ 1000 1000 
ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ЦДГ 
„СЛАВЕЙЧЕ” С.ПРЕЛЕЗ 2452 0 
Функция 06 49840 49840 
ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 8000 8000 
ЗАКУПУВАНЕ НА СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР ЗА НУЖДИТЕ НА 
ОП"ВОДЕН-2009" ГРАД ЗАВЕТ 15000 15000 
ЗАКУПУВАНЕ НА ГРЕБЛО ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА СНЯГ ЗА НУЖДИТЕ 
НА КМЕТСТВО СЕЛО БРЕСТОВЕНЕ 5000 5000 
ИЗГРАЖДАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ ВИБРОПРЕСОВАНИ БЕТОНОВИ 
ПЛОЧИ - (ГНАЙС) - НА ТРЕВНА ФУГА В СЕЛО ВЕСЕЛЕЦ, КВ.41, УПИ 
I 16840 16840 
ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМА, ОБОРУДВАНА ТОАЛЕТНА - ТИП 
ФУРГОН 5000 5000 
Функция 07 5000 6128 
ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 
ОБЩИНА  
ЗАВЕТ ОБЛАСТ РАЗГРАД ДО СПОРТНИ И 
СВЪРЗАНИ СЪС  
СВОБОДНОТО ВРЕМЕ И ОТДИХ УСЛУГИ  0 1128 
 ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН В 
С.ОСТРОВО 5000 5000 
§5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ  
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 100800 100800 
Функция 08 100800 100800 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 100800 100800 
      



       ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

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 7 462 472 258 400 337 879 0 6 866 193   

    §5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ 3 602 004 153 690 129 586 0 3 318 728   

    Функция 01 2 500 2 500 0 0 0   

1 122-МД ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОБСЛЕДВАНЕ НА СГРАДАТА  
НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ЗАВЕТ И СЪСТАВЯНЕ 
НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ 

2 500 2 500 0 0 0   

    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 6 000 0 6 000 0 0   

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 3 318 728 0 0 0 3 318 728   

2 606-МД ПОВИШАВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТ НА ЖИЗНЕНАТА 
СРЕДА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА ЗАВЕТ, ОБЛАСТ 
РАЗГРАД ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ 

1 311 257 0 0 0 1 311 257 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 

2 007 471 0 0 0 2 007 471 ПРСР,Ф.ЗЕМЕДЕЛИЕдовърш. 

              

    Функция 08 158 075 151 190 6 885 0 0   

1 832 - МД РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА 
ОБЩИНА ЗАВЕТ (ПЪТ № RAZ 1062 и ПЪТ № RAZ 2004) 

158 075 151 190 6 885 0 0 

ПО от целевата субсидия   
    §5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ  

АКТИВИ 
3 739 848 84 890 107 493 0 3 547 465   

    Функция 01 20 525 0 20 525 0 0   

1 122 - МД-52-05 ЗАКУПУВАНЕ НА ОХРАНИТЕЛНИ ВИДЕОКАМЕРИ  5 000 0 5 000 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     

  
5 122-МД-52-05 ЗАКУПУВАНЕ НА БЮРО 810 0 810       
    Функция 03 31 000 0 31 000 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 

  
    Функция 05 10 400 10 400 0 0 0   

1 524-МД 52-05 ЗАКУПУВАНЕ НА ХЛАДИЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА 
СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН 
ПАТРОНАЖ ГР. ЗАВЕТ 

10 400 10 400 0 0 0 

  
    Функция 06 358 340 8 500 49 840 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 269 400 0 0 0 269 400 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     

  
5 629-МД-52-06 ИЗГРАЖДАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ ВИБРОПРЕСОВАНИ 

БЕТОНОВИ ПЛОЧИ - (ГНАЙС) - НА ТРЕВНА ФУГА В СЕЛО 
ВЕСЕЛЕЦ, КВ.41, УПИ I 

16 840 0 16 840     

  
6 629-МД-52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМА, ОБОРУДВАНА ТОАЛЕТНА - 

ТИП ФУРГОН 
5 000 0 5 000     

  
7 623-МД- 52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА КОНТЕЙНЕРИ ТИП БОБЪР 30 600 0 0   30 600   
8 623-МД- 52-02 ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ НА МОРФОЛОГИЧНИЯ СЪСТАВ НА 

БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, В ЧАСНОСТ НА БИОРАЗГРАДИМИТЕ 
ОТПАДЪЦИ ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
ЗАВЕТ 

8 500 8 500       

  
    Функция 07 3 319 583 65 990 6 128 0 3 247 465   

1 714 - МД-52-02  ПОДСОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА 
ЗАВЕТ ОБЛАСТ РАЗГРАД ДО СПОРТНИ И СВЪРЗАНИ СЪС 
СВОБОДНОТО ВРЕМЕ И ОТДИХ УСЛУГИ  

3 314 583 65 990 1 128 0 3 247 465 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 
120 620 19 820 100 800 0 0   

    Функция 01 2 700 2 700 0 0 0   

1 122 - МД ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ 2 700 2 700 0 0 0   

    Функция 08 117 920 17 120 100 800 0 0   
1 898-МД ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА 

ЗАВЕТ 
100 800 0 100 800 0 0   

2 898-МД ГЕОДЕЗИЧЕСКО ЗАСНЕМАНЕ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА  
СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ НА МЯСТО ОПОРНИ ТОЧКИ И ТРАСИРАНЕ 
НА ГРАНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ОПФ 

8 120 8 120         

3 898-МД ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП ЗА УПИ I-ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ И 
СКЛАДОВИ ДЕЙНОСТИ, КВ.42 ПО ПУП НА С.ОСТРОВО И  
ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП ЗА УПИ X-ОБЩЕСТВЕНО ОБСЛУЖВАНЕ, 
УПИ VII-ЗА МУЗЕЙ И КОО ОТ КВ. 84 ПО ПУП НА ГР. ЗАВЕТ  

2 000 2 000         

4 898-МД АКТУАЛИЗИРАНЕ (ПОПЪЛВАНЕ) НА КАДАСТРАЛЕН ПЛАН НА 
С.ВЕСЕЛЕЦ 

7 000 7 000 0 0 0 

  

         



2. Задължава Кмета на Община Завет да разпредели одобрените средства по 
бюджета на Община Завет за 2015 година по функции, дейности и параграфи съгласно 
ЕБК (Единна бюджетна класификация). 

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

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 
 
 

 
           ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

         ОТНОСНО:   
         1.10.Одобряване на план-сметка за 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 2016г. 

                                                                                   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

        Общинският съвет гр. Завет  с 12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”–3 (трима), 
„Въздържали се”– 2 (двама) от проведеното поименно  гласуване, прие следното  

 
РЕШЕНИЕ  № 29 

 

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. 

При изготвянето на разчетите за 2016 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.Увеличение на количеството  извозени отпадъци  с 281,210 т, от 529,610 т 
на 810,820 т. 
 2.Увеличение на данъчните оценки  за 2016 г. с 2 597 220лв., в сравнение с 
ДО за 2015г., които са в размер на 38 717 247 лв., а за 2016 г. са в размер на 41 314 467 
лв. 

3.Увеличение на разходите по чл. 66, ал. 1, т. 3 от Закона за местните данъци 
и такси (ЗМДТ) за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или 
съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на БО, включително 
отчисленията по чл. 60 и 64  от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), като: 

 
3.1. Обезпеченията по чл. 60 от ЗУО са в размер на 3,86 лв./тон; 
3.2. Отчисленията по чл. 64 от ЗУО са в размер на 36,00 лв./тон за 2016г., съгласно 

чл.20, ал.1, т.1, б.г от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и 



определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци, като за 2015г. същите бяха в размер на 28,00 лв./тон; 

3.3. Услуга по договор №238/20.07.2015г. за обезвреждане на отпадъци на 
Регионално депо гр. Разград е 10,60 лв./тон, за която през 2015 г. се заплащаше  9,60 
лв./тон отпадък; 

 
По описаното в т. 3 се наблюдава увеличение на разходите  по чл. 66, ал. 1, т. 3 от 

ЗМДТ, които от 41.46 лв. общо за тон  отпадък през 2015г. стават  50,46 лв. общо на тон 
през 2016г.  

Също така през 2015г. по „Проект за подобряване на системата за сметосъбиране 
и сметоизвозване в община Завет“ са закупени 60 бр. контейнери тип „Бобър“, 50 бр. от 
които са разположени по населени места в община Завет, което от своя страна 
увеличава разходите по чл.66, ал.1, т.2 и т.3 от ЗМДТ за събиране, транспортиране и 
депониране във връзка с обслужване на новопоставените съдове.  

Увеличение се предвижда и на разходите чл.66, ал. 1, т.4 от ЗМДТ във връзка с  
почистване и поддържане на  новоизградени обекти по населени места, предназначени 
за обществено ползване. 
   След анализиране на разходите свързани с обезпечението и изпълнението на 
присъщо необходимите дейности посочени по-горе, изхождайки и от обстоятелството, 
че през последните няколко години тези разходи нарастват, възниква необходимост от 
увеличение на общия промил за жилищните имоти на територията на община Завет с 
0.800 ‰ , който от 6,500 ‰ става 7,300‰. 

Непроменени остават промилите за нежилищните имоти общо 7,300 на хиляда 
върху данъчната оценка на имота, както и промилите за незастроените имоти 3,000 на 
хиляда върху данъчната оценка на имота. 
 В план-сметката за 2016 г. необходимите средства за извършване на дейностите 
по сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на обществени места 
възлизат на 248 823,33 лв.  Разходите спрямо миналата година се увеличават по 
независещи от Общината и Общинския съвет причини - увеличение на таксите за 
депониране на битови отпадъци, увеличение на отчисленията по чл. 64 от ЗУО, 
увеличаване на минималната работна заплата от 01.01.2016г.; амортизиране на 
техниката,  увеличение на количеството отпадъци и др. 

 
            Във връзка с гореизложеното  и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 7 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона 
за местните данъци и такси и чл.13 от Наредба №9 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет, Общинският съвет 
гр.Завет         

РЕШИ: 
 
І. Определя общия промил за жилищните имоти на територията на община Завет 

да бъде 7,300‰. 
 
ІІ.Определя размера на таксата за битови отпадъци за 2016 година, за всяко 

населено място в Община Завет да бъде както следва: 

1. За жилищни имоти на физически и юридически лица в гр. Завет,  
с. Острово, с.Брестовене, с.Прелез, с.Веселец, с.Сушево и с.Иван Шишманово: 

 
                                                                                         



                                                                                 7,300 ‰ 
 

1.1.  Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите             
        отпадъци - контейнери, кофи и други;                                        - 0,100 ‰ 
 
1.2.  Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им   
         до депата или други инсталации и съоръжения  
         за обезвреждането им                                                                    - 5,300 ‰ 
 
1.3.    Проучване, проектиране, изграждане, поддържане,  

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за  
битови отпадъци или други инсталации или съоръжения  
за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на  
битови отпадъци, включително отчисленията  

         по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците               - 1,300‰ 
 
1.4.  Почистване на уличните платна, площадите, алеите,          
        парковите и другите територии от населените места,  
        предназначени за обществено ползване                                         - 0,600‰ 

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

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

                                                                                             7,300 ‰ 
2.1.  Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите          
        отпадъци - контейнери, кофи и други;                                     - 0,100 ‰ 
 

           2.2.   Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им   
        до депата или други инсталации и съоръжения  
        за обезвреждането им                                                                  - 5,300 ‰ 
 

           
           2.3.   Проучване, проектиране, изграждане, поддържане,  

  експлоатация, закриване и мониторинг на депата за  
  битови отпадъци или други инсталации или съоръжения  
  за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на  
  битови отпадъци, включително отчисленията  

        по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците            - 1,300‰ 
 
2.4.  Почистване на уличните платна, площадите, алеите,          
        парковите и другите територии от населените места,  
        предназначени за обществено ползване                                     - 0,600‰ 
 
 
3.  За незастроени имоти /само земя/ на физически и юридически лица в  

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

                                                                                                                   3,000 ‰ 
 



3.1. Почистване на уличните платна, площадите, алеите,          
        парковите и другите територии от населените места,  
        предназначени за обществено ползване                                     - 3,000‰ 
 

        ІІІ.  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 2016г. на  общата стойност  248 823,33 лв,  съгласно Приложения 
№ 1;1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8. и  Приложения № 2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7,  
както следва: 
 
 
 
 



    Приложение №1 
ПЛАН – СМЕТКА  

     
ЗА 2016 ГОДИНА 

     
І. Очакван приход /общо/ 
-  248 823,33 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 

3 192,42 лв 169 198,52 лв 41 501,52 лв 34 930,86 лв 248 823,33 лв 
     

     
     
ІІ. Очакван разход в зависимост от извършената услуга   - 248 823,33 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 

3 192,42 лв 169 198,52 лв 41 501,52 лв 34 930,86 лв 248 823,33 лв 



 

 
 

              Приложение № 1.1 
Очаквани приходи от такса смет за 2016 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 
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% 

дан. 
оценка, 

лв 
промил 

приход 
на 

100% 

приход 
на 90% 

Жилищни 
имоти 

24 533 
602 

0,100 2 453 2 208 
24 533 

602 
5,300 130 028 117 025 

24 533 
602 

1,300 31 894 28 704 
24 533 

602 
0,600 14 720 13 248 

Нежилищни 
имоти 

10 937 
785 

0,100 1 094 984 
10 937 

785 
5,300 57 970 52 173 

10 937 
785 

1,300 14 219 12 797 
10 937 

785 
0,600 6 563 5 906 

незастроени 
имоти  

/само земя/ 

5 843 
080 

0,000 0 0 
5 843 
080 

0,000 0 0 
5 843 
080 

0,000 0 0 
5 843 
080 

3,000 17 529 15 776 

ОБЩО: 
41 314 

467 
  3 547 3 192     187 998 169 199 

41 314 
467 

  46 113 41 502 
41 314 

467 
  38 812 34 931 

Всичко приходи на 100%:  276 470,37         
Всичко приходи на 90%:   248 823,33         



          Приложение № 1.2     
                                                                                  Очаквани приходи от такса смет за 2016 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 

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% 

дан. 
оценка, 

лв 
промил 

приход 
на 

100% 

при
ход 
на 
90
% 

Жилищни 
имоти 

5 097 
828 

0,100 510 459 
5 097 
828 

5,300 27 018 24 317 
5 097 
828 

1,300 6 627 5 964 
5 097 
828 

0,600 3 059 
2 

753 

Нежилищни 
имоти 

2 824 
062 

0,100 282 254 
2 824 
062 

5,300 14 968 13 471 
2 824 
062 

1,300 3 671 3 304 
2 824 
062 

0,600 1 694 
1 

525 

незастроени 
имоти  /само 

земя/ 
925 150 0,000 0 0 925 150 0,000 0 0 925 150 0,000 0 0 925 150 3,000 2 775 

2 
498 

ОБЩО: 
8 847 

040 
  792 713     41 986 37 787 

8 847 
040 

  10 298 9 269 
8 847 
040 

  7 529 
6 

776 
Всичко приходи на 100%:  60 605,25         
Всичко приходи на 90%:   54 544,72         



 

Приложение № 1.3 
                                                                                               Очаквани приходи от такса смет за 2016 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 

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% 
дан. 

оценка, лв 
промил 

приход на 
100% 

приход на 
90% 

Жилищни 
имоти 

6 015 162 0,100 602 541 6 015 162 5,300 31 880 28 692 6 015 162 1,300 7 820 7 038 6 015 162 0,600 3 609 3 248 

Нежилищни 
имоти 

2 349 126 0,100 235 211 2 349 126 5,300 12 450 11 205 2 349 126 1,300 3 054 2 748 2 349 126 0,600 1 409 1 269 

незастроени 
имоти  /само 

земя/ 
1 574 666 0,000 0 0 1 574 666 0,000 0 0 1 574 666 0,000 0 0 1 574 666 3,000 4 724 4 252 

ОБЩО: 9 938 954 836 753     44 331 39 898 9 938 954   10 874 9 786 9 938 954   9 743 8 768 
Всичко приходи на 100%:  65 783,30      
Всичко приходи на 90%:   59 204,97      



          Приложение № 1.4      
                                                                                  Очаквани приходи от такса смет за 2016 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 
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% 

дан. 
оценка, 

лв 
промил 

приход 
на 

100% 

приход 
на 90% 

Жилищни 
имоти 

2 275 
661 

0,100 228 205 
2 275 
661 

5,300 12 061 10 855 
2 275 
661 

1,300 2 958 2 663 
2 275 
661 

0,600 1 365 1 229 

Нежилищни 
имоти 

613 393 0,100 61 55 613 393 5,300 3 251 2 926 613 393 1,300 797 718 613 393 0,600 368 331 

незастроени 
имоти  

/само земя/ 
592 868 0,000 0 0 592 868 0,000 0 0 592 868 0,000 0 0 592 868 3,000 1 779 1 601 

ОБЩО: 
3 481 

922 
  289 260     15 312 13 781 

3 481 
922 

  3 756 3 380 
3 481 
922 

  3 512 3 161 

Всичко приходи на 100%:  22 868,70         

Всичко приходи на 90%:   20 581,83 

 
 
 
 

       



 

          Приложение № 1.5     
                                                                             Очаквани приходи от такса смет за 2016 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 
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 

1 214 
599 

0,100 121 109 
1 214 
599 

5,300 6 437 5 794 
1 214 
599 

1,300 1 579 1 421 
1 214 
599 

0,600 729 656 

Нежилищни 
имоти 

157 579 0,100 16 14 157 579 5,300 835 752 157 579 1,300 205 184 157 579 0,600 95 85 

незастроени 
имоти  

/само земя/ 
350 846 0,000 0 0 350 846 0,000 0 0 350 846 0,000 0 0 350 846 3,000 1 053 947 

ОБЩО: 
1 723 

024 
  137 123     7 273 6 545 

1 723 
024 

  1 784 1 605 
1 723 
024 

  1 876 1 688 

Всичко приходи на 100%:  11 069,43         
Всичко приходи на 90%:   9 962,49         



 



 
          Приложение № 1.7      

                                                                        Очаквани приходи от такса смет за 2016 година      

          Приложение № 1.6      
                                                                          Очаквани приходи от такса смет за 2016 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 
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% 

дан. 
оценка, 

лв 
промил 

приход 
на 

100% 

приход 
на 

90% 
Жилищни 

имоти 
838 057 0,100 84 75 838 057 5,300 4 442 3 998 838 057 1,300 1 089 981 838 057 0,600 503 453 

Нежилищни 
имоти 

170 106 0,100 17 15 170 106 5,300 902 811 170 106 1,300 221 199 170 106 0,600 102 92 

незастроени 
имоти  

/само земя/ 
416 103 0,000 0 0 416 103 0,000 0 0 416 103 0,000 0 0 416 103 3,000 1 248 1 123 

ОБЩО: 
1 424 

265 
  101 91     5 343 4 809 

1 424 
265 

  1 311 1 180 
1 424 
265 

  1 853 1 668 

Всичко приходи на 100%:  8 607,89         
Всичко приходи на 90%:   7 747,10         



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% 

приход 
на 90% 

дан. 
оценка, 

лв 
промил 

приход 
на 

100% 

приход 
на 90% 

Жилищни 
имоти 

661 426 0,100 66 60 661 426 5,300 3 506 3 155 661 426 1,300 860 774 661 426 0,600 397 357 

Нежилищни 
имоти 

75 911 0,100 8 7 75 911 5,300 402 362 75 911 1,300 99 89 75 911 0,600 46 41 

незастроени 
имоти  

/само земя/ 
143 329 0,000 0 0 143 329 0,000 0 0 143 329 0,000 0 0 143 329 3,000 430 387 

ОБЩО: 880 666   74 66     3 908 3 517 880 666   959 863 880 666   872 785 
Всичко приходи на 100%:  5 812,54         
Всичко приходи на 90%:   5 231,29         

          Приложение № 1.8     
                                                                        Очаквани приходи от такса смет за 2016 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 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% 

приход 
на 90% 

дан. 
оценка, 

лв 
промил 

приход 
на 

100% 

приход 
на 90% 

Жилищни 
имоти 

8 430 
869 

0,100 843 759 
8 430 
869 

5,300 44 684 40 215 
8 430 
869 

1,300 10 960 9 864 
8 430 
869 

0,600 5 059 4 553 

Нежилищни 
имоти 

4 747 
609 

0,100 475 427 
4 747 
609 

5,300 25 162 22 646 
4 747 
609 

1,300 6 172 5 555 
4 747 
609 

0,600 2 849 2 564 

незастроени 
имоти  

/само земя/ 

1 840 
118 

0,000 0 0 
1 840 
118 

0,000 0 0 
1 840 
118 

0,000 0 0 
1 840 
118 

3,000 5 520 4 968 

ОБЩО: 
15 018 

596 
  1 318 1 186     69 846 62 861 

15 018 
596 

  17 132 15 419 
15 018 

596 
  13 427 12 085 

Всичко приходи на 100%:  101 723,25         
Всичко приходи на 90%:   91 550,92         
             Приложение №2  

                     РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА    



                                      ЗА 2016 ГОДИНА        
                 

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 1 186,06 лв 62 861,34 15 418,82 лв 12 084,70 лв 91 550,92 лв 
с. Брестовене 712,97 лв 37 787,41 9 268,61 лв 6 775,73 лв 54 544,72 лв 
с. Острово 752,79 лв 39 897,66 9 786,22 лв 8 768,31 лв 59 204,97 лв 
с. Веселец 260,01 лв 13 780,79 3 380,19 лв 3 160,83 лв 20 581,83 лв 
с. Прелез 123,50 лв 6 545,29 1 605,45 лв 1 688,26 лв 9 962,49 лв 
с. Сушево 90,73 лв 4 808,93 1 179,55 лв 1 667,88 лв 7 747,10 лв 
с. Иван 
Шишманово 

66,36 лв 3 517,10 862,68 лв 785,15 лв 
5 231,29 лв 

ОБЩО: 3 192,42 лв 169 198,52 41 501,52 лв 34 930,86 лв 248 823,33 лв 



       Приложение № 2.1   
     Р А З Х О Д И  

      за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане 
чистотата в населените места на Община Завет за 2016 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 1 186,06 

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 62 861,34 

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 15 418,82 

4 чл.66, ал.1, т.4 

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

населените места, предназначени за 
обществено ползване 12 084,70 

ОБЩО: 91 550,92 
 

       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 2016 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 712,97 

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  37 787,41 

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 9 268,61 



4 чл.66, ал.1, т.4 

почистване на уличните платна, 
площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, 
предназначени за обществено ползване 6 775,73 

ОБЩО: 54 544,72 
 
 

       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 2016 

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 752,79 

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  39 897,66 

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 9 786,22 

4 чл.66, ал.1, т.4 

почистване на уличните платна, 
площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, 
предназначени за обществено ползване 8 768,31 

ОБЩО: 59 204,97 
 

       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 2016 

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 260,01 



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  13 780,79 

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 3 380,19 

4 чл.66, ал.1, т.4 

почистване на уличните платна, 
площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, 
предназначени за обществено ползване 3 160,83 

ОБЩО: 20 581,83 
       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 2016 
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 123,50 

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  6 545,29 

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 1 605,45 

4 чл.66, ал.1, т.4 

почистване на уличните платна, 
площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, 
предназначени за обществено ползване 1 688,26 

ОБЩО: 9 962,49 
 
 

       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 2016 

 
 



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 90,73 

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  4 808,93 

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 1 179,55 

4 чл.66, ал.1, т.4 

почистване на уличните платна, 
площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, 
предназначени за обществено ползване 1 667,88 

ОБЩО: 7 747,10 
 

       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 2016 

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 66,36 

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  3 517,10 

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 862,68 



4 чл.66, ал.1, т.4 

почистване на уличните платна, 
площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, 
предназначени за обществено ползване 785,15 

ОБЩО: 5 231,29 
 

 
 

Така приетата план-сметка  включва необходимите разходи за:  
 

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, 
кофи и други -3192,42 лв. 

2. Събиране включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането 
им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им - 169 198,52 лв. 

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 БО, включително отчисленията по 
чл. 60 и 64  от ЗУО от Закона за управление на отпадъците - 41 501,52 лв. 
          4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване -   34 930,86 лв. 
 
        ІV. Честотата на сметосъбиране и сметоизвозване да се извършва съгласно Заповед 
№ УД-02-317/06.08.2015г. на Кмета на община Завет. 

 
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:   
         1.11. Одобряване на общата численост и структура на Общинска 

администрация Завет 

                                                                                   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

        Общинският съвет гр. Завет  с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 
„Въздържали се”– 1 (един) от проведеното   гласуване, прие следното  

 
РЕШЕНИЕ  № 30 

 
           Със свое Решение № 36, прието  по Протокол № 05 от 20.02.2012 година,  
Общинският съвет гр. Завет е приел общата численост и структура на Общинска 
администрация Завет, изм. и доп.  с Решение № 75/2012 г., изм. и доп. с Решение № 
112/2013 година и изм.и доп. с Решение № 155/2013 г. 



            В съответствие с изискванията на разпоредбата на чл.21, ал.1, т.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация предлагам на Вашето внимание 
проект на структура на Общинската администрация, който е съобразен с 
функционалните направления на дейностите на общината, изчерпателно изброени в 
чл.17  на ЗМСМА. 

При разработването на структурата  на общинска администрация са взети 
предвид: 

• Закон за администрацията; 
• Закон за местното самоуправление и местната администрация; 
• Класификатор на длъжностите в администрацията; 
• Наредба за прилагането на класификатора  на длъжностите в администрацията; 

 

Тези нормативни актове  дефинират правилното  организационно структуриране 
на администрацията. 
 Съгласно чл.12, ал.1 от Наредбата за прилагане на класификатора длъжностите в 
администрацията, при разработването  на структурата на общинската администрация е 
необходимо да се спазят следните нормативи за численост: 
 1. В общата численост на общинската администрация не се включват изборните 
длъжности ,  органите по чл.19 от Закона за администрацията и техните заместници и 
кметските наместници. 
 2. Числеността на лицата, заемащи ръководни длъжности не може да надвишава 
15% от общата численост. 
 3. Числеността на персонала в общата администрация е до 35% от общата 
численост. 
 4. Числеността на персонала в специализираната администрация е до 70% от 
общата численост. 

Според разделението на дейностите, които извършва при подпомагане на органа 
на държавна власт, администрацията е обща и специализирана.  
 Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на 
ръководителя, създава условия за осъществяване дейността на специализираната 
администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване. 

Съгласно чл. 7, ал.1 от  Закона за администрацията, Общата администрация 
включва следните звена:  

1. „Канцелария”; 
2. „Финансово-стопански дейности”; 
3. „Правни дейности”; 
4. „Управление на собствеността”; 
5. „Човешки ресурси” 
6. „Управление при отбранително-мобилизационна подготовка”; 
7. Информационно обслужване и технологии”; 
8. „Административно обслужване”. 

            В чл. 7, ал. 2.  е дадена възможност  в Общата администрация да бъдат включени 
и звена, осъществяващи протоколни функции и връзките с обществеността.  

Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията 
на органа на държавна власт, свързани с неговата компетентност. 
             В специализираната  администрация може да бъдат  изградени дирекции с 
численост на персонала не по-малко от 7 щатни бройки и отдели с численост на 
персонала не по-малко от 4 щатни бройки. 



             При определяне на звената в общата и специализираната администрация са 
спазени и изискванията на чл.13 от Наредба за прилагането на Класификатора на 
длъжностите в администрацията, а именно: 
              1. в дирекцията може да се създават не по-малко от два отдела; 
              2. в отдел може да  се създават не по-малко от два сектора; 
             
             При изготвяне на предложението за структура на общинска администрация   се 
възползвахме от разпоредбата на чл.15, ал. 2 и ал. 3 на Закона за местното 
самоуправление и местната  администрация, а именно: 

       „Чл. 15. (1) Дейността на общинския съвет, на кмета на общината, на кмета на 
района и на кмета на кметството се подпомага от общинска администрация.  

        (2) Общинската администрация се структурира в дирекции, отдели или 
сектори. Отдели или сектори могат да се организират и като самостоятелни структурни 
звена, без да се включват в състава на дирекции или отдели. 

       (3) Общинската администрация в кметствата може да осъществява дейността 
си, без да е организирана в структурни звена по ал. 2. 

       (4)  Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация 
в отделни райони, кметства, населени места или в части от тях и определя функциите 
им.” 
                
               Предвид горепосочените нормативи  сме  разработили и предлагаме на 
вниманието на Общинския съвет Завет нова структура на общинската  
администрацията, с която   се надяваме да отговорим на предизвикателствата пред 
местното самоуправление като община член на Европейския съюз и подобряване 
качеството и бързината на  административното и техническо обслужване на 
населението. 

    Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, предлагам Общинския съвет гр.Завет  да 
приеме следното 

                                                  РЕШЕНИЕ: 

1. Отменя Структурата на общинската администрация Завет, приета с Решение 
№ 36  по Протокол № 05 от 20.02.2012 година  на Общинския съвет гр. Завет   

2. Одобрява общата численост   и структура на Общинска администрация Завет, 
съгласно  Приложение № 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
СТРУКТУРА НА 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИ ОБЩИНА ЗАВЕТ 
 

  
 

АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО 

 
Численост - 
държавна 

отговорност 

 
Численост - 
общинска 

отговорност  

Общо 
численост - 
държавна и 
общинска 

отговорност 
I. ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ И 

ТЕХНИ ЗАМЕСТНИЦИ 
6 3 9 

1. Кмет на община 1  1 
2. Кмет на кметство 4 2 6 
3. Заместник-кмет на община 1 1 2 
 ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
48,5 15,5 64 

1. Главен архитект 1  1 
2. Секретар на община 1  1 
II. ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ   19 

1. Дирекция "Административно, 
информационно и техническо 
обслужване" 

12  12 

 в т. ч.: директор на дирекция 1  1 
1.1 Център за информация и услуги на 

гражданите 
3  3 

1.2 Звено „Гражданска регистрация и 
актосъставяне“ 

2  2 

2.  Отдел "Бюджет, финанси и 
управление на собствеността" 

7  7 

 в т. ч. началник отдел 1  1 
III. СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
27,5 15,5 43 

1. Дирекция "Общинска собственост, 
обществени поръчки, икономически 
и хуманитарни дейности" 

13,5  13,5 

 в т. ч. директор на дирекция    
2. Отдел "Строителство, устройство на 

територията и околна среда" 
8  8 

 в т. ч. началник отдел 1  1 
3. Отдел "Местни данъци и такси" 6  6 
 в т. ч. началник отдел 1  1 
4. Администрация в кметства  15,5 15,5 
 в т.ч.:    
4.1. Кметство с. Брестовене  4 4 
4.2. Кметство с. Острово  4,5 4,5 
4.3. Кметство с. Веселец  1 1 
4.4. Кметство с. Прелез  2 2 
4.5. Кметство с. Сушево  2 2 
4.6 Кметство с. Иван Шишманово  2 2 
 ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА  

ОБЩИНСКА  АДМИНИСРАЦИЯ 
54,5 18,5 73 

 





3. Приема финансирането на числеността на общинската администрация от  73 
щатни бройки да се извършва от два източника на финансиране, както следва: 

     3.1. като делегирана от държавата дейност  „Общинска администрация” от 
54,5 щатни бройки; 

     3.2. дофинансира численост, като създава общинска  дейност „Общинска 
администрация” от  18,5 щатни бройки. 

4. Определя числеността за финансиране на персонала в местните бюджетни 
дейности на издръжка на общинския бюджет, съгласно Приложение № 2. 

 
                                                                                                                                                                           
Приложение № 2 

 

   
ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ПО ДЕЙНОСТИ 

 (държавни и общински) ФИНАНСИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ Численост   

 БИЛО СТАВА от 
01.01.2016 г. 

ІІ. Отбрана и сигурност /ДД/ 8 8 

1. Дейност 282 "Отбранително-мобилизационна подготовка" 8 8 

ІІІ. Образование /ОД/ 2,5 0 

1. Дейност 389 "Други дейности по образованието" 2,5 0 

ІV. Здравеопазване-/ДД/ 9 9 

1. Дейност 431 "Детски ясли" 2 2 

2. Дейност 437 "Здравен кабинет в детски градини и училища" 6 6 

3. Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването" 1 1 

V. Социално осигуряване подпомагане и грижи-/ОД/ 8 9 

1. Дейност 524 "Домашен социален патронаж" 8 9 

VІ. Жилищно строителство БКС и Опазване на околната среда-/ОД/   

1. Дейност 619 "Др. дейности по ЖСРР" 3 0 

2. Дейност 622 "Озеленяване" - ОП "Воден-2009" Решение на ОбС за 
структура ОП "Воден-
2009" 

Решение на ОбС за 
структура ОП 
"Воден-2009" 

3. Дейност 623 "Чистота" - ОП"Воден-2009" Решение на ОбС за 
структура ОП "Воден-
2009" 

Решение на ОбС за 
структура ОП 
"Воден-2009" 

4. Дейност 629 "Др. дейности по благоуст. и опазване на ОС" 7 0 

VІІ. Почивно дело, култура и религиозни дейности-/ОД/ 3 5 

1. Дейност 759 "Други дейности по културата" 3 5 

VІІІ. Др. дейности по икономика /ОД/ 6 0 

1. Дейност 898 "Др. дейности по икономиката" 6 0 

ОБЩО: 46,5 31 

 



5. Възлага на Кмета на Община Завет  да разработи и утвърди длъжностно 
разписание на общинската администрация и дейностите, финансирани от бюджета на 
Община Завет, в рамките на одобрената от Общинския съвет гр. Завет, структура и 
численост на персонала по т. 2 и по т. 4 от настоящото решение. 

6. Настоящото решение влиза в сила от 01.01.2016 година. 

7. Настоящото 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:   
        1.12. Определяне  размера на трудовите възнаграждения на кметове на 

кметства от община Завет. 

                                                                                   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

        Общинският съвет гр. Завет  с  14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 
„Въздържали се”– 3 (трима) от проведеното  гласуване, прие следното  

 
РЕШЕНИЕ  № 31 

 
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общинският съвет по предложение на 

кмета на общината определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в 
рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на 
персонала, планирани с общинския бюджет за съответната година за общинската 
администрация. 

Конкретните размери на индивидуалните работни заплати се определят в 
рамките на лимита на средства за заплати при спазване на определените нива и 
степени, за минимален и максимален размер,  определени в Приложение № 5 от ПМС 
№ 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности /измемени и 
допълнени с § 7 от ПМС №3/15.01.2014 г. /.  

Предвид  гореизложеното    и на  основание чл.21, ал.1, т.5, от  Закона за 
местното самоуправление и местната  администрация  във връзка с  чл.2, т. 4 от ПМС 
№ 67 от 14 април 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ДЕЙНОСТИ,   Общинският съвет – гр.Завет  

 
 
                                                       РЕШИ: 
 
1 Определя  основни месечни  трудови  възнагражденията на кметовете на 

кметства, считано от 01.01.2016 година, както следва: 
 
 
 
 



 
Кметство Трите имена на кмета Основно месечно 

трудово 
възнаграждение 

Брестовене Фикрет Кяшиф Емин 945.00 лв 
Острово Бехчет Мехмед Хадживели 945.00 лв 
Веселец  Гюнер Али Юдаи 788.00 лв 
Прелез Зелиха Юмер Руфад 788.00 лв 
Сушево Атике Махмуд Ешреф 788.00 лв 
Иван Шишманово Ферад Сафет Али 788.00 лв 

 
 
 
2. Определя допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и 

професионален опит в размер на 0.7 %  /нула цяло и седем процента/. 
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 

Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
           Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 
Административен  съд  Разград. 

 
 

 
 
           ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

         ОТНОСНО:   
       1.13. Определяне  размера на трудовото възнаграждение на Кмета на община 

Завет. 

                                                                                  Докл.: Е.Сюлейман- Председател ОбС 

        Общинският съвет гр. Завет  с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъства- 1 (един) от проведеното гласуване, прие 
следното  

РЕШЕНИЕ  № 32 
 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общинският съвет  определя размера на 
трудовите  възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба 
и средствата за работна заплата на персонала, планирани с общинския бюджет за 
съответната година за общинската администрация. 

Конкретните размери на индивидуалните работни заплати се определят в 
рамките на лимита на средства за заплати при спазване на определените нива и 
степени, за минимален и максимален размер,  определени в Приложение № 5 от ПМС 
№ 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности /измемени и 
допълнени с § 7 от ПМС №3/15.01.2014 г. /.  

          Предвид  гореизложеното   и  на  основание чл.21, ал.1, т.5  от  Закона за 
местното самоуправление и местната  администрация  във връзка  с  чл.2, т. 4 от ПМС 
№ 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности,   
Общинският съвет – гр. Завет                                                     

РЕШИ: 
 



1. Определя  основно  месечно  трудово  възнаграждение  на Кмета на Община 
Завет – г-н Ахтер Сюлейманов Велиев, считано от 01.01.2016 година  в размер на 
1995.00  ( хиляда и деветстотин  деветдесет и пет) лева. 

2. Определя допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и 
професионален опит в размер на 0.7 %  /нула цяло и седем процента/. 

3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 
Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
           Настоящето решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 
Административен  съд  Разград. 

 
           ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

         ОТНОСНО:   
      1.14. Изменение и допълнение на Решение № 160 по Протокол 21/29.04.2009г. 

                                                                                   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община    
     Общинският съвет гр. Завет  с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 
„Въздържали се”– 3(трима), отсъства- 1 (един)) от проведеното гласуване, прие 
следното  

 
РЕШЕНИЕ  № 33 

 

Със свое Решение № 160 по Протокол №21/29.04.2009г. Общинският съвет 
гр.Завет  създаде Общинско предприятие „Воден 2009” гр.Завет, определи  предмета му 
на дейност, структурата, активите,  прие Правилника за  неговата дейност. С 
последвалите  Решение № 301, прието по Протокол №44/31.01.2011г. и Решение № 48, 
прието по Протокол № 06 от 28.03.2012 година се  направиха промени  по Решение № 
160/29.04.2009г. в частта на структурата  на предприятието. 
            Предвид  промяната на минималната  за страната работна заплата  и 
ограниченият  финансов ресурс  е  постъпило предложение от  ОП „Воден 2009” гр. 
Завет  с Вх.№ УД 02-19-307/10.12.2015 година за оптимизиране структурата на 
предприятието,  приета с  Решение № 160/29.04.2009г.  в частта на т.2 „Структура на 
Общинско предприятие „Воден 2009” гр.Завет. 

Предвид изложеното  и на основание  чл.21, ал.1, т.23 и  ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.9, ал.1 от  Правилника за 
дейността на Общинско предприятие „Воден 2009” гр.Завет, Общинският съвет 
гр.Завет 

 
                                                       РЕШИ: 

           1. Изменя и допълва  Решение № 160, т.2, прието по Протокол №21/20.04.2009г.,  
както следва: 
         „Решение №160, т.2. Определя структура и утвърждава численост на персонала на 
Общинско предприятие „Воден 2009” гр.Завет, считано от 01.01.2016г.,   както следва: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СТРУКТУРА 
НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „Воден 2009” гр. ЗАВЕТ 

в сила от 01.01.2016г. 
Длъжностни наименования Щатна численост 

Директор  1 
Старши счетоводител 1 
Шофьори  3 
Сметосъбирачи 5 
Работник  озеленяване 
в т.ч. 4 щ. бройки с  временна  заетост от 
01 април до 01 октомври на текущата 
година 

12 

Всичко: 22 
 
 
2. Възлага на  кмета на Общината да утвърди  щатното разписание  на Общинско 

предприятие „Воден 2009” гр.Завет, съобразно  т. 1 от настоящето решение. 
3. 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. 
 
 
 
 
ЕРСИН  СЮЛЕЙМАН 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


