
 
 
                                                                                   
    

                                                                             ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  10  от  22.07.2016  година 
 
 

ПО ПЪРВА  ТОЧКА 

              Определяне  размер  на   разходите на общинския съветник във връзка с 

дейността  му  за 2016 година. 

                                                                                Докл.: Е.Сюлейман –Председател ОбС 

    Общинският съвет гр.Завет с 10(десет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 5(пет) от проведеното поемнно грасуване, отсътват – 2(двама),  
прие следното  

 
РЕШЕНИЕ  № 102 

 
        Съгласно чл.19, ал. 6 на Правилника за организацията и дейността на общинския 
съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието  му  с  общинската администрация 
(Приет с Решение № 09  по Протокол № 02 от 30.11.2015 година, изм. и доп.с Решение №95  

по Протокол№ 09 от 13.06.2016 г.) „В съответствие с разпоредбата на чл.34, ал.4 от 
ЗМСМА, разходите на общинския съветник във връзка с дейността му за пътни, за 
канцеларски материали, за комуникации, за организиране на приемни, за повишаване 
на квалификацията, за ползване на експерти, за срещи с избирателите от общината, за 
ползване на клубни бази, зали и други, се поемат от общинския бюджет срещу 
представена лична декларация от общинския съветник по образец, съгласно 
Приложение № 1. Същите се изплащат  в края на всяко полугодие на календарната 
година  в размер, определен с решение на Общинския съвет.” 
Предвид гореизложеното и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 6  във връзка с чл. 34, ал. 4 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.19, ал. 6 от 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет Завет, неговите комисии 
и взаимодействието  му  с  общинската администрация, Общинският  съвет  гр. Завет 
 

                                                            РЕШИ: 
 

           1. Определя размер  на   разходите на общинския съветник във връзка с 
дейността му за пътни, за канцеларски материали, за комуникации, за организиране на 
приемни, за повишаване на квалификацията, за ползване на експерти, за срещи с 
избирателите от общината, за ползване на клубни бази, зали и други за 2016 година на 
стойност 240.00 (двеста и четиридесет) лева, платими  по банков  път след  представена 
лична декларация от общинския съветник по образец в срокове, както следва: 

1.1. за първото полугодие  на  2016 година – през  м. юли - 120.00 лева; 
1.2. за второто полугодие на 2016 година –през м. декември  – 120.00 лева. 

 2. Средствата да бъдат изплатени от дейност 123 “Общински съвети”  параграф 
10-00 “Издръжка”. 



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

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

 
 
 

ПО   ВТОРА ТОЧКА 

                  Предложение за обявяване на имоти – публична общинска собственост за 

имоти – частна общинска  собственост. 

                                                                                          Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

    Общинският съвет гр.Завет с 15(петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 2(двама) от проведеното поименно 
гласуване,  прие следното  

 
РЕШЕНИЕ  № 103 

 
        С приетия проект за изменение на ПУП – ПР и ПЗ  се предвижда изработване на 
нови УПИ с нови граници, съобразени със собствеността на имотите и с ново 
предназначение, а именно от УПИ №VII – „За музей и КОО“, да се отдели за УПИ № Х 
– „За обществено обслужване“ и УПИ № VII „ За музей и КОО“ от кв. 84 по ПУП на гр. 
Завет.  

В обхвата на УПИ № Х – „За обществено обслужване“ от кв. 84 по ПУП на гр. 
Завет,  попада имот публична общинска собственост находящ се в гр. Завет, ул. 
„Плиска“, № 69 –представляващ дворно място - 715 кв.м.  от кв. 84 на гр. Завет по пл.№ 
803,. Граници на имота: Изток - пл.804; Запад – улица; Север – пл. № 1564 и Юг – 
улица по описа на Акт №69 за публична общинска собственост. Върху дворното място 
има построена сграда „Къща – музей“, която първоначално е била общинска 
собственост и дворното място е била предназначена да обслужва сградата „Къща - 
музей“. Понастоящем  сградата „Къща - музей“, не е общинска собственост, тъй като е 
продадена с договор за покупко – продажба на 24.09.1999 г., и със Заповед № 
67/14.03.2001 г. на  Кмета на община М. Рюстем, е отписана от актовата книга за 
общинска собственост. Но режимът на дворното място като публична общинска 
собственост е останала същата, въпреки че къщата - музей вече не е общинска 
собственост и предназначението на земята да обслужва последната е отпаднала, като 
различните режими в собствеността на сградата  и  публичната собственост на 
дворното място, създават  неоправдани трудности и ограничения, при използването и 
на двата обекта по предназначението им.  

В обхвата на УПИ № VII „ За музей и КОО“ от кв. 84 по ПУП на гр. Завет, 
попадат следните имоти: 
т.I.  Имот публична общинска собственост находящ се в гр. Завет, представляващ част 
от имот с площ 340/1055 кв. м. за „ Музей и туристически комплекс“, от кв.84 на гр. 
Завет, част от пл. № 803. Граници на имота: Изток – пл. № 804; Запад – улица, Север – 
пл. № 1564 и Юг – улица по описа на  Акт № 328 за публична общинска собственост. 
Имотът също имало предназначението да обслужва сградата „Къща – музей“, съгласно 
стария ПУП, която, както споменах по- горе, вече не е общинска собственост.  
т.II. Недвижим имот с Акт № 412 за частна общинска собственост представляващ имот 
с площ 1820 кв. м. за „ Музей и туристически комплекс“.  
В територията на двата имота на УПИ № VII, общината има намерение да изгради 
Общински пазар,  и предвид необходимите отстояния за строеж, които трябва да се 



спазват съгласно изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), е 
необходимо собствеността на недвижимия имот с Акт № 328 от публична да бъде 
обявена за частна, след което за  двата имота по т. I и IIда се направи един общ акт за 
частна общинска собственост, с който акт площта на имота ще отговаря на 
изискванията за отстояния при строеж, съгласно ЗУТ. 
Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост „ Имотите и вещите - 
публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 
3, ал. 2, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост.  
В чл. 3, ал. 2 е разпредено, че „ Публична общинска собственост са:  
1. имотите и вещите, определени със закон;  
2. имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното 
самоуправление и местната администрация;  
3. други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от 
местно значение, определени от общинския съвет. 

Имотите за които се иска да бъдат обявени за от публична в частна попадат в 
обхвата на чл. 3, ал. 2, т. 3, тъй като са престанали да имат определеното им 
предназначение, и могат да бъдат обявени за частна общинска собственост.  

Съгласно чл. 3, ал. 3 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр. Завет „Имоти - публична 
общинска собственост, които вследствие промяна в начина на ползване, управление 
или на реализирано мероприятие по влязъл в сила подробен устройствен план, са 
престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС, се обявяват за частна 
общинска собственост с решение на общинския съвет, прието с мнозинство от две 
трети от общия брой на общинските съветници“. 

Предвид горепосоченото на основание чл. 21, ал.1, т. 8, т. 23 и   ал. 2 от ЗМСМА 
във връзка с чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 3, ал. 3 от Наредба № 2 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр. Завет,  
Общинският  съвет  гр. Завет  

                                                       РЕШИ: 
1. Общинският съвет гр. Завет обявява за частна общинска собственост:  
1.1. Имот, публична общинска собственост, находящ се в гр. Завет, ул. „Плиска“, 

№ 69 –представляващ дворно място - 715 кв.м.  от кв. 84 на гр. Завет по пл.№ 803,. 
Граници на имота: Изток - пл.№804; Запад – улица; Север – пл. № 1564 и Юг – улица 
по описа на Акт №69 за публична общинска собственост за частна общинска 
собственост, съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската собственост. (ПУП ИЛИ 
УПИ) 

1.2. Имот, публична общинска собственост, находящ се в гр. Завет, 
представляващ част от имот с площ 340/1055 кв.м за „ Музей и туристически 
комплекс“, от кв.84 на гр. Завет, част от пл. № 803. Граници на имота: Изток – пл. № 
804; Запад – улица, Север – пл. № 1564 и Юг – улица по описа на  Акт № 328 за 
публична общинска собственост за частна общинска собственост, съгласно чл. 6, ал. 1 
от Закона за общинската собственост. ( ПУП ИЛИ УПИ) 

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

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

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

 



 
ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 

        Предложение за одобряване на проект на договор за дарение на недвижим 

имот 

                                                                                   Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 

   Общинският съвет гр.Завет с 15(петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 2(двама) от проведеното поименно 
гласуване,  прие следното  

РЕШЕНИЕ  № 104 
 

С Решение 355 по протокол №51/17.09.2015 г. на Общинският съвет гр. Завет е 
прехвърлил чрез дарение, в полза на „Мюсюлманско изповедание“ със седалище и 
адрес на управление: гр. София, ул. „Братя Миладинови“ № 27, БУЛСТАТ 121526008, 
правото на собственост върху общински недвижим имот, представляващ: дворно място 
с площ 1470 (хиляда четиристотин и седемдесет) квадратни метра, находящи се в 
строителните граници на с. Веселец, община Завет, област Разград, с административен 
адрес: улица „Н.Й.Вапцаров“ № 4, съставляващ по одобрения със Заповед № 
65/03.05.1988 г., Подробен устройствен план, имот № II-60 (римско две тире арабско 
шестдесет) в квартал  60 (шестдесет), ведно с построената в същия имот полумасивна 
сграда със ЗП 27 (двадесет и седем) квадратни метра, при съседи: изток – парц. 
(урегулиран поземлен имот) III-57, запад – парц.(урег.позем.имот) I-61, север – улица, 
юг – парц. (урег.позем.имот) VII-59, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
402/10.05.2001 г., вписан в службата по вписванията под № 88, том IV, вх. Рег. № 1137, 
том 93, стр. 142. Данъчната оценка на имота е 5045,20 лв. (пет хиляди четиридесет и 
пет лева и 20 стотинки).  

В същото  решение е упълномощил  Кмета на община Завет да сключи договор  
за дарение с „Мюсюлманско изповедание“.  

Съгласно чл. 44, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, Кметът на общината организира 
изпълнението на актовете на общинския съвет. В тази връзка Ви предлагам изготвен 
проект на договор за дарение, който, ако одобрите, ще се сключи окончателен договор 
за дарение и така Решение № 355 по протокол №51/17.09.2015 г.  на Общинския съвет 
гр. Завет  ще бъде изпълнено.  

 Предвид  изложеното и на основание чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за  местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с  Решение №355 по Протокол 
№51/17.09.2015 г. на   ОбС – гр. Завет, Общинският съвет гр. Завет     

 
РЕШИ: 

 
1. Одобрява проект на договор за дарение на имот подробно описан и определен в 

Решение № 355 по Протокол №51/17.09.2015 г. на Общинският съвет гр. Завет, както 
следва: 

 
 
 
 
 
 
 
 



ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ 
Рег.№ 

 
Днес, на.......... 2016  в гр. Завет област Разград на основание Решение № 355 по 

протокол № 51/17.09.2015 г. на Общински съвет – гр. Завет, се сключи настоящия 
договор между:  

I. Община Завет, ЕИК: 000505814, с адрес: гр. Завет, ул. "Лудогорие" № 19, , 
представлявана ............................от една страна, наричана ДАРИТЕЛ, и от друга страна  

II. „ Мюсюлманско изповедание“ със седалище и адрес на управление: гр. 
София, ул. „Братя Миладинови“ № 27, БУЛСТАТ 121526008, регистрирано  по 
ф.д.№1659/200г., том I, ЕФН 2103016590 на Софийски градски съд, представлявано от 
Мустафа Алиш хаджи, ЕГН:6203313563, Главен мюфтия представляващ религиозната 
институция действащ  чрез пълномощник Мехмед Сали Аля, ЕГН: 7007175060, л.к. № 
640175953, издадена на  25.05.2010 г. от МВР – Разград, Районен мюфтия на Районно 
мюфтийство  Разград, с адрес: гр. Разград, ул. „ Априлско въстание“ №13, редовно 
упълномощен с пълномощно рег. № 1550 от 03.05.2011 г. за удостоверяване на  
подписи и рег. № 1551, том I, № 106.03.05.2011 г. за удостоверяване на съдържание на 
Нотариус, вписан в НК под № 389, наричан накратко Дарен, се сключи настоящият 
договор за следното: 

1. ОБЩИНА ЗАВЕТ, представлявана от кмета на общината, ДАРЯВА на  
„Мюсюлманско изповедание“ със седалище и адрес на управление: гр. София, 

ул. „Братя Миладинови“ № 27, БУЛСТАТ 121526008, правото на собственост върху 
общински недвижим имот, представляващ: дворно място с площ 1470 (хиляда 
четиристотин и седемдесет) квадратни метра, находящи се в строителните граници на 
с. Веселец, община Завет, област Разград, с административен адрес: улица „ 
Н.Й.Вапцаров“ № 4, съставляващ по одобрения стс Заповед № 65/03.05.1988 г., 
подробен устройствен план, имот № II-60( римско две тире арабско шестдесет) в 
квартал  60 ( шестдесет), ведно с построената в същия имот полумасивна сграда със ЗП 
27 ( двадесет и седем) квадратни метра, при съседи: изток – парц./урегулиран поземлен 
имот/ III-57, запад – парц./урег.позем.имот/ I-61, север – улица, юг – парц. / 
урег.позем.имот/ VII-59, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
402/10.05.2001 г., вписан в службата по вписванията под № 88, том IV, вх. Рег. № 1137, 
том 93, стр. 142.  

Данъчната оценка на имота е 5045,20 лв. (пет хиляди четиридесет и пет лева и 20 
стотинки). 

Пазарната оценка на имота, изготвена от независим оценител на имоти,  е  6350 
(шест хиляди триста и петдесет) лева. 

2. Дареният заяви, че е съгласен  и приемат с признателност правото на 
собственост върху дарения имот, подробно описан в точка първа от настоящия договор.  

3. На основание чл. 44 ал. 1 и чл. 47 ал.1, т.2 и чл. 35, ал.1 буква „б“ от Наредба № 
17 за определяне размера на местните данъци на територията на община Завет 
Дареният, е заплатил по банкова сметка на община Завет в банка ДСК: IBAN: 
BG98STSA93008400600100, BIC: STASABGSF,  с код за плащане 442100,  6% местен 
данък, начислен върху данъчната основа,  в размер на 302,71 лв. ( триста и два лева и 
седемдесет и една стотинка).  

4. На основание чл. 41, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр. Завет Дареният е заплатил 
по банкова сметка на община Завет в банка ДСК: IBAN: BG98STSA93008400600100, 
BIC: STASABGSF,  с код за плащане 448007, 2% режийни разноски изчислени върху 
данъчната основа в размер на 100,90 лв. ( сто лева и деветдесет стотинки). 



5. На основание чл. 42 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр. Завет Дареният е заплатил 
по банкова сметка на община Завет в банка ДСК, IBAN: BG78STSA93003100600000, 
BIC: STASABGSF, за изготвяне на пазарни оценки сумата от 60 лв. ( шестдесет лева).  

5. Настоящият договор за дарение е под условие дареният недвижим имот 
подробно описан по т. 1 да се ползва за нуждите на настоятелството като молитвен дом 
(месчит). 

6. В срок  до 12 ( дванадесет) месеца от датата на вписване на договора за дарение 
в агенцията по вписванията – Служба по вписванията гр. Кубрат,  „Мюсюлманско 
изповедание“ със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Братя Миладинови“ 
№ 27, БУЛСТАТ 121526008, да обезпечи необходимите финансови средства и отпочне 
извършване на основен ремонт на построената в същия имот полумасивна сграда. 

7. При неспазване на условията описани по т.5 и т.6 община Завет ще пристъпи  
към прекратяване на договора за дарение, поради неизпълнение на условията.  

8. Съгласно чл. 18 от Закона за собствеността и чл. 34, ал. 7 от Закона за 
общинската собственост, настоящият договор за дарение има силата на НОТАРИАЛЕН 
АКТ и подлежи на вписване. 

9. Настоящият договор за дарение се състави в четири еднообразни екземпляра -
по един за всяка от страните, един за Службата по вписванията, един за Агенция 
„Геодезия, картография и кадастър". 

 
Заключителни  разпоредби: 
§1. (1) За неуредените с настоящия договор за услуга се прилагат разпоредбите на 

гражданското законодателство на Република България. 
§3. (1) Настоящия Договор се сключва във връзка с Решение № 55 от Протокол  № 

51/17.09.2015 г. на общинския Съвет – Завет.  
 
При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи: 
 
 
ДАРИТЕЛ :                  ДАРЕН: 
 
 
2. Възлага   на кмета на общината  осъществяването на всички дейности, 

необходими за нейното правилно и законосъобразно изпълнение. 
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 

Областния управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
4. Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 

обявяването му пред Административен съд  Разград по реда  на  АПК. 
 

 
 

    ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
           Предоставяне под наем на маломерни имоти – частна общинска 

собственост за срок от една стопанска година, находящи се в землищата на  

Община Завет. 

                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 



     Общинският съвет гр.Завет с 15(петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 2(двама) от проведеното поименно 
гласуване,  прие следното  

 

РЕШЕНИЕ  № 105 
 

На територията на землищата в община Завет има  редица маломерни имоти, 
общинска собственост,  към  които до настоящия момент  не е имало  проявен интерес. 

Маломерни имоти по смисъла на Допълнителните разпоредби на Наредба № 21 за 
стопанисване, управление и разпореждане с  общински гори и земи от общинския 
поземллен  фонд (Приета с решение №135  по Протокол № 18/26.04.2013г.,  изм  и доп. 

с Решение № 248 по Протокол № 35/30.07.2014 г., изм  и доп. с Решение № 312 по 

Протокол № 44/09.04.2015 г.) - §4 „Маломерни имоти“ са поземлени имоти с площ до 10 
дка. 

 Съгласно чл.7 от   Наредба № 21 за стопанисване, управление и разпореждане с  
общински гори и земи от общинския поземллен  фонд (Приета с решение №135  по 

Протокол № 18/26.04.2013г.,  изм  и доп. с Решение № 248 по Протокол № 

35/30.07.2014 г., изм  и доп. с Решение № 312 по Протокол № 44/09.04.2015 г.) 

„Чл. 7. Общински съвет по предложение на кмета на общината до 31.07.на 
съответната година определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд и имотите 
по чл.6, т.1 и т.2, които могат да се отдават под наем за една година без търг или 
конкурс. В решението си  Общинският съвет определя и наемната цена.” 

 Предоставянето под  наем на тези имоти ще донесе допълнителни финансови 
приходи  на общината и ще допринесе  за  поддържането им в добро земеделско и 
екологично състояние. 
             Имотите  са включени в  Годишната програма  за  управление на общинската  
собственост на Община Завет, приета с Решение №  39 по Протокол № 04 от 29.01.2016 
година. 

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  чл.24а,  ал.7 от ЗСПЗЗ  и чл.7 от   Наредба 
№ 21 за стопанисване,  управление и разпореждане с  общински гори и земи от 
общинския поземллен  фонд,   Общинския съвет гр.Завет   

 
                                                     РЕШИ: 
 
1.Общинският  съвет гр. Завет определя 195,958 (сто деветдесет и пет декара и 

деветстотин петдесет и осем  кв.метра) дка маломерни имоти – частна общинска 
собственост за отдаване под наем без  търг за срок от една стопанска година, описани 
в приложения списък на земеделските земи по землища, номера на имоти, категории и  
наемна цена  – Приложение №1, както следва: 

 
     Приложение № 1  

        

№ по ред Землище Имот № Местност Площ Категория Цена/дка Наем 

1. гр. Завет 002003 Източен липак 5,584 III 37,00 206,61 

2. гр. Завет 008027 Дренака 2,045 III 37,00 75,67 

3. гр. Завет 008028 Дренака 3,974 III 37,00 147,04 

4. гр. Завет 008078 Дренака 3,387 III 37,00 125,32 

5. гр. Завет 009021 Източен липак 2,563 III 37,00 94,83 

6. гр. Завет 010035 Източен липак 2,695 III 37,00 99,72 



7. гр. Завет 011070 Източен липак 1,809 III 37,00 66,93 

8. гр. Завет 010039 Източен липак 9,741 V 37,00 360,42 

9. гр. Завет 012007 Западен липак 2,259 III 37,00 83,58 

10. гр. Завет 018024 Дренака 3,000 III 37,00 111,00 

11. гр. Завет 018026 Дренака 5,999 III 37,00 221,96 

12. гр. Завет 018027 Дренака 4,717 III 37,00 174,53 

13. гр. Завет 019036 Дренака 0,979 III 37,00 36,22 

14. гр. Завет 005029 Дренака 0,454 III 37,00 16,80 

15. гр. Завет 020008 Зелен дол 8,375 III 37,00 309,88 

16. гр. Завет 021037 Дренака 4,965 III 37,00 183,71 

17. гр. Завет 041005 Бостаните 2,153 III 37,00 79,66 

18. гр. Завет 042021 Бостаните 0,987 III 37,00 36,52 

19. гр. Завет 031019 Бостаните 0,996 III 37,00 36,85 

20. гр. Завет 034001 Бостаните 0,224 III 37,00 8,29 

21. гр. Завет 052017 Голямата нива 6,619 III 37,00 244,90 

22. гр. Завет 052039 Голямата нива 3,450 III 37,00 127,65 

23. гр. Завет 054022 Голямата нива 3,993 III 37,00 147,74 

24. гр. Завет 054024 Голямата нива 4,328 III 37,00 160,14 

25. гр. Завет 064004 Могилите 6,678 V 37,00 247,09 

26. гр. Завет 060004 Могилите 1,593 III 37,00 58,94 

27. гр. Завет 061072 Могилите 4,732 IV 37,00 175,08 

28. гр. Завет 063008 Могилите 0,925 III 37,00 34,23 

29. гр. Завет 064045 Могилите 8,675 IV 37,00 320,98 

30. гр. Завет 064047 Могилите 4,005 V 37,00 148,19 

31. гр. Завет 076018 Изворите 4,752 III 37,00 175,82 

32. гр. Завет 090001 Изворите 2,266 III 37,00 83,84 

33. гр. Завет 075016 Изворите 4,505 III 37,00 166,69 

34. гр. Завет 075051 Изворите 0,609 III 37,00 22,53 

35. гр. Завет 076001 Изворите 9,098 III 37,00 336,63 

36. гр. Завет 078012 Изворите 9,257 III 37,00 342,51 

37. гр. Завет 081047 Изворите 0,388 III 37,00 14,36 

38. гр. Завет 106008 Расовата 1,762 III 37,00 65,19 

39. гр. Завет 097038 Дъбака 0,733 III 37,00 27,12 

Общо    145,274   5 375,14 

        

        

№ по ред Землище Имот № Местност Площ Категория Цена/дка Наем 

1. с. Острово 133005 Паласча 6,101 III 37,00 225,74 

2. с. Острово 129010 Чайърлък 5,553 III 37,00 205,46 

3. с. Острово 129007 Чайърлък 0,986 III 37,00 36,48 

4. с. Острово 129002 Чайърлък 3,475 III 37,00 128,58 

5. с. Острово 128017 Чайърлък 1,928 III 37,00 71,34 

6. с. Острово 064013 Новите места 6,179 III 37,00 228,62 

7. с. Острово 064009 Новите места 9,586 III 37,00 354,68 

8. с. Острово 025091 Каршията 2,250 III 37,00 83,25 

9. с. Острово 044007 Могилите 2,153 III 37,00 79,66 

10. с. Острово 043024 Могилите 7,056 III 37,00 261,07 

11. с. Острово 037019 Тарлалък 

Ямасъ 

5,417 III 37,00 200,43 

Общо    50,684   1 875,31 



 
 

     2. Упълномощава кмета на общината да сключи договорите за отдаване под 
наем на общинските имоти за срок от една стопанска година. След представяне на 
платежен документ за внесен наем.           
   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. 
  
 
 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА 
Отчет за  направените  разходи за командировки от Кмета на Община Завет и  

Председателя  на  Общинския съвет  гр. Завет  за ІІ-рото тримесечие на 2016 г.. 

                                                                                          Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

       Общинският съвет гр.Завет с 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 2(двама) от проведеното поименно гласуване,  
прие следното  

РЕШЕНИЕ  № 106 
 

       Съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките, след изтичане на всяко тримесечие се 
изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от съответния 
колективен орган.  
                           
      Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6  от Закона за местното  
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за 
командировките, Общинският съвет гр. Завет 

 
                                                         РЕШИ:     
                                                    

      1. Одобрява отчета за  извършените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и 
Председателя на Общинския съвет - Завет  за  второто  тримесечие на 2016 г., както следва: 
 
 
                                                                        ОТЧЕТ 

за направените  разходи за командировки от  Кмета на Община Завет и Председателя на 

Общинския  съвет  гр. Завет за второто  тримесечие на 2016 г. 

 
Отчетен период Направени  разходи от  

Кмет  на Община 
 

Направени разходи от 
Председател на  Общинския  

съвет 
ІІ-ро тримесечие на 2016г. 1 306.87 405.69 
 

2. Настоящото решение да бъде изпратено 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. 
 

 
 

 



         ПО ШЕСТА  ТОЧКА 
        Придобиване на собственост от Община Завет върху поземлен имот с 

предназначение празно дворно място в гр.  Завет, квартал 129. 

                                                                                   Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

        Общинският съвет гр.Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 2(двама) от проведеното поименно гласуване, 
прие следното  

РЕШЕНИЕ  № 107 
 

         В общинска администрация - Завет постъпи Заявление с Вх.№94Б-33-
4/14.08.2015г. от Бюлент Фикрет Скендер от гр. Завет, ул. ”Преслав” № 10, с което 
заявява желанието си общината да закупи описания поземлен имот с предназначение: 
Празно дворно място, находящо се в гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград на улица 
„Цар Симеон” № 47а, представляващо поземлен имот № 341, кв. 129 с площ 730 
кв.м., съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по 
давностно владение № 61, том VІ, рег.№ 6527, дело №658/16.09.2009 г. на Нотариус, 
вписан в регистъра на Нотариалната камара под № 004 с район на действие РС-Кубрат и 
вписан в Служба по вписванията – Кубрат под Вх.рег.№ 2031, Акт № 55, том VІІ, дело 
№ 1178, стр. 4381 от 16.09.2009 г.  

Във връзка с преписката бе издадена Заповед №УД-02-362/01.09.2015г. на Кмета 
на община Завет, с която назначи комисия да извърши проверка по документи и на 
място и изясни обстоятелствата описани в заявлението. За целта на проверката бе 
издадена служебна скица, от която са видни обстоятелствата, твърдяни в заявлението. 

В изпълнение на горецитираната заповед, назначената комисия констатира, че: 
            - част от имот 341 се използва за прокар и достъп до намиращите се зад имота 
земеделски земи; 
            - по ПУП на гр. Завет е предвидено част от имот 341 за реализиране на 
обслужващ път, но проектът не е реализиран. 

Извършената проверка и направените констатации от комисията са описани с 
Констативен протокол от 01.10.2015 г. 

Със закупуването на недвижимия имот от общината ще се избегне отчуждаване  
на същия, а остатъка от 460 кв.м. могат да се предоставят на собственика на ПИ 342 за 
урегулиране на парцела.  

Като се взеха в предвид гореизложените факти, редът и начина за придобиване 
на недвижими имоти, следва да се приложат следните основания и правни норми: 

а/ Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска 
собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет 
(чл.8, ал.1 от ЗОС). Редът за придобиване на право на собственост и на ограничени 
вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и 
вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на 
райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на 
общинския съвет при спазване на разпоредбите на ЗОС и на специалните закони в тази 
област, освен когато е приложим Законът за публично-частното партньорство (чл.8, ал.2 
от ЗОС).  

б/ По смисъла на чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 8 от 
Наредба № 2 на ОбС-Завет за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество „Общината придобива възмездно или безвъзмездно собственост и 
ограничени вещни права върху имоти, по силата на закон, по давност, чрез сделка или 
по други начини определени в закон”. 



в/ По смисъла на чл. 34, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 9, ал. 1 
от Наредба №2 на ОбС-Завет за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество: „Възмездно придобиване на право на собственост или на 
ограничени вещни права върху имоти се извършва след решение на общинския съвет, 
по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. Въз основа на решението на Общинския 
съвет се сключва договор от кмета на общината. 

г/ По смисъла на чл. 9, ал. 2 от Наредба № 2 на ОбС-Завет за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: „Докладите с проекти 
за решения по ал.1 се внасят от кмета на общината, придружени със становище за 
финансовата обезпече-ност на предложението от ресорния заместник-кмет”. 

д/ В тази връзка с Решение № 39 по Протокол № 04 от 29.01.2016 г. на 
Общински съвет – Завет е приета Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост при Община Завет за 2016 г.  

В програмата в Раздел ІІІ. Описание на имотите, които общината има 
намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като 
непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени 
вещни права или за предоставяне на концесия, дарения” под Буква Е „Описание на 
имотите, които община Завет има намерение да придобие в собственост”, т. 1 е 
вписан недвижимия имот, предмет на настоящия доклад. 

е/ На основание чл.16 от Наредба № 2 на ОбС-Завет за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество: „Договорите за придобиване на 
собственост и ограничени вещни права върху имоти се сключват в писмена форма от 
кмета на общината и подлежат на вписване”. 

ж/ За определяне цената на придобивания имот се прилага чл. 37, ал. 1 от 
Наредба №2 на ОбС-Завет за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, а именно: „Общинският съвет определя цената на придобиваните 
от община Завет имоти и вещни права, на база на пазарна оценка, изготвена от 
оценител, сключил договор с общината.  

Данъчната оценка на недвижимия имот е 2982,10 (две хиляди деветстотин 
осемдесет и два лева и десет стотинки) лева. 

Пазарната оценка на недвижимия имот е 3720,00 (три хиляди седемстотин и 
двадесет) лева, изготвена от „НЕДЕЛЧЕВ КОНСУЛТ ГРУП” ЕООД.  

Продавачите са физически лица, които не са регистрирани по Закона за данък 
върху добавената стойност (ЗДДС), поради което върху продажната цена не следва да 
се начислява ДДС. 

На вниманието на Общинския съвет са предоставени следните документи: 
1. Копие от заявление с вх.№94Б-33-4/14.08.2015г. 
2. Копие от Нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит по 

давностно владение №61, том VІ, рег.№6527, дело №658/16.09.2009г. на Нотариус №004 
с р.д.РС-Кубрат 

3. Заверено копие от Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с 
изх.№ 6701000297/ 05.02.2016г. 

4. Заверено копие на скица с изх.№226/26.08.2015г., презаверена на 09.03.2016г. 
5. Заверено копие от доклад за пазарна оценка на недвижим имот от 13.03.2016г. 
6. Заверено копие от Заповед №УД-02-362/01.09.2015г. 
7. Заверено копие от Констативен протокол от 01.09.2015г. 
8. Становище за финансовата обезпеченост на предложението 

 
 



Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 34, ал. 1 и ал. 2, чл. 
8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 8, чл. 9, ал. 1 и ал. 2, чл. 
16 и чл. 37, ал. 1 от Наредба № 2 на ОбС-Завет за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, Общинския съвет – Завет 

 
Р Е Ш И: 

  
            1. В изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост при Община Завет за 2016 г., приета с Решение № 39 по 
Протокол № 04 от 29.01.2016 г. на Общински съвет – Завет - ДАВА СЪГЛАСИЕ 
Община Завет да придобие чрез покупка от собствениците Бюлент Фикрет 
Скендер и Невин Мехмед Скендер правото на собственост върху следния 
недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с предназначение ПРАЗНО ДВОРНО 
МЯСТО, находящ се в строителните граници на  гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград, на 
ул. „Цар Симеон” № 47а (четиридесет и седем, арабско буква „а”), съставляващ по 
одобрения със Заповед № 208 от 31.05.1979 г. ПУП на град Завет, имот с 
планоснимачен номер 341 (триста четиридесет и едно) в квартал 129 (сто двадесет и 
девет), с площ 730 (седемстотин и тридесет) квадратни метра, при граници: от север 
УПИ ХVІІІ – 283 (римско осемнадесет тире арабско двеста осемдесет и три), от изток – 
улица, от юг – ПИ 342 (арабско триста четиридесет и две) и от запад – ниви /От имота 
съгласно одобрения план 460 (арабско четиристотин и шестдесет) квадратни метра са 
били предвидени за улица и 270 (арабско двеста и седемдесет) квадратни метра са били 
предвидени за УПИ І – 342 (римско едно тире арабско триста четиридесет и две), като 
регулацията не е приложена по пазарна цена, определена от лицензиран оценител в 
размер на 3 720,00 (три хиляди седемстотин и двадесет) лева без ДДС, която сума е 
крайна цена за придобиване на имота. 

2. Да се изплатят от бюджета на община Завет за 2016 г. необходимите суми за 
реализиране на сделката. 

3. Възлага на кмета на община Завет да издаде заповед и сключи договор за 
покупко-продажба на имота по т. 1 и впише обстоятелствата по сделката. 

4. Упълномощава кмета на община Завет след изпълнение на т.1 и т.2 да извърши 
необходимите действия за актуване на имота и неговото вписване. 

 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 СЕДМА  ТОЧКА 

        План-сметка на разходите за организирането и провеждането на селищния 

празник на град Завет.     

                                                                                                Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

       
       Общинският съвет гр.Завет с 15(петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 2(двама) прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 108 
              



Бюджета на  Община Завет за 2016 година е приет с решение № 47с протокол № 
4 от 29.01.2016 г. от Общинския съвет на гр. Завет.  

По бюджета на общината за 2016 год. за културния календар са предвидени 
34 200лева (тридесет и четири хиляди и двеста лева). Във връзка с организирането и 
провеждането на традиционния селищен празник на град Завет са необходими 15 000 
лв. (петнадесет хиляди лева), с които ще се обезпечат финансово планираните 
мероприятия, чрез които ще се опитаме да създадем празнично настроение на 
гражданите и гостите на града. Изготвена е план – сметка с която са описани 
необходимите средства за предвидените дейности и услуги за провеждането на 
селищния празник. При организирането на традиционния селищен празник на гр. Завет 
предвидените средства са  необходими с цел успешно организиране и провеждане на 
селищния празник.   

 
Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА,   

Общинският  съвет гр. Завет  
                                                           РЕШИ: 
 

1. Приема план-сметка на разходите за организирането и провеждането на селищния 
празник на град Завет, съгласно Приложение  № 1, както следва: 

 
 

ПЛАН-СМЕТКА 
НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЛИЩНИЯ ПРАЗНИК  

НА ГРАД ЗАВЕТ 
/29.07.2016-30.07.2016г./ 

 
№ по 
ред 

Наименование на разхода Сума в лева 

1. Конни надбягвания 5 000 лв. 
2. Развлекателна програма с участието на местни колективи, 

Формация „Захир“, DJ и външни изпълнители (поп-фолк певица) 
и лятно кино 

4 800 лв. 

3. Външни услуги-изграждане на сцена, осветлени, озвучаване, 
декори, празнична заря и други режийни разходи. 

3 700 лв. 

4.  Спортни мероприятия 1 500 лв. 
 ОБЩО РАЗХОДИ 15 000 лв. 

 
 
2. Средствата да бъдат изплатени от Функция 7 „КУЛТУРА‘ , дейност 759 „Други 

дейности по културата“, § 10-98 „Други разходи, некласифицирани в други 
параграфи и подпараграфи“ от ЕБК в размер на предвидените в приложената план-
сметка средства. 

3. Възлага на Кмета на Община Завет изпълнението на настоящето решение. 
 

       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. 

 
 
 
 



 
ПО СЕДМА  ТОЧКА 

        План-сметка на разходите за организирането и провеждането на селищния 

празник на град Завет.     

                                                                                                Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

       
       Общинският съвет гр.Завет с 15(петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 2(двама), прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 108 
              

Бюджета на  Община Завет за 2016 година е приет с решение № 47с протокол № 
4 от 29.01.2016 г. от Общинския съвет на гр. Завет.  

По бюджета на общината за 2016 год. за културния календар са предвидени 
34 200лева (тридесет и четири хиляди и двеста лева). Във връзка с организирането и 
провеждането на традиционния селищен празник на град Завет са необходими 15 000 
лв. (петнадесет хиляди лева), с които ще се обезпечат финансово планираните 
мероприятия, чрез които ще се опитаме да създадем празнично настроение на 
гражданите и гостите на града. Изготвена е план – сметка с която са описани 
необходимите средства за предвидените дейности и услуги за провеждането на 
селищния празник. При организирането на традиционния селищен празник на гр. Завет 
предвидените средства са  необходими с цел успешно организиране и провеждане на 
селищния празник.   

 
Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА,   

Общинският  съвет гр. Завет  
                                                           РЕШИ: 
 

4. Приема план-сметка на разходите за организирането и провеждането на селищния 
празник на град Завет, съгласно Приложение  № 1, както следва: 

 
 

ПЛАН-СМЕТКА 
НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЛИЩНИЯ ПРАЗНИК  

НА ГРАД ЗАВЕТ 
/29.07.2016-30.07.2016г./ 

 
№ по 
ред 

Наименование на разхода Сума в лева 

1. Конни надбягвания 5 000 лв. 
2. Развлекателна програма с участието на местни колективи, 

Формация „Захир“, DJ и външни изпълнители (поп-фолк певица) 
и лятно кино 

4 800 лв. 

3. Външни услуги-изграждане на сцена, осветлени, озвучаване, 
декори, празнична заря и други режийни разходи. 

3 700 лв. 

4.  Спортни мероприятия 1 500 лв. 
 ОБЩО РАЗХОДИ 15 000 лв. 

 
 
5. Средствата да бъдат изплатени от Функция 7 „КУЛТУРА‘ , дейност 759 „Други 

дейности по културата“, § 10-98 „Други разходи, некласифицирани в други 



параграфи и подпараграфи“ от ЕБК в размер на предвидените в приложената план-
сметка средства. 

6. Възлага на Кмета на Община Завет изпълнението на настоящето решение. 
 

       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. 

 
 

 
ПО ОСМА  ТОЧКА 
Приемане на прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности на Община Завет. 

                                                                                   Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

       
       Общинският съвет гр.Завет с 15(петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 2(двама) от проведеното поименно  гласуване, 
прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 109 
 

Съгласно Закона за публичните финанси и Наредба №10 за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет ( 
НУРСБПМДСТГСПИОБОЗ), Кметът на общината организира съставянето на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години. По тази причина 
е изготвено настощото предложение за бюджетна прогноза на общината за периода 
2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 
община Завет.  

Предложението за бюджетна прогноза на общината за периода 2017-2019 г. е 
изготвена, съгласно критериите, посочени в ЗПФ и НУРСБПМДСТГСПИОБОЗ и е 
необходимо да бъде одобрен  от Общинския съвет на гр. Завет. 
          Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл.83, ал. 1, т. 1-6 и ал. 2 от Закона за публичните 
финанси (ЗПФ), чл. 10, чл. 28, ал. 1, т. 1-6 и ал. 2 от Наредба №10 за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет,  
Общинският съвет гр. Завет  

 
                                                                  РЕШИ: 
 
1. Одобрява бюджетна прогноза на Община Завет за периода 2017-2019 г. в 

частта на местни дейности, по показатели от единната бюджетна 
класификация, съгласно приложения ( програмен формат на Министерство 
на Финнансите): 

�  Приложение № 8 „Бюджетна прогноза за периода 2017-2019г. на 
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“ на 
Община Завет; 

�  Приложение № 6а;  



� Приложение № 6б;  
� Приложение № 6в . 

 
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и Областния 

управител на област Разград в 7 - дневен срок от приемането му. 
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 - дневен срок по АПК пред 

Административен съд – гр. Разград 
 
 

 
ПО ДЕВЕТА  ТОЧКА 
Актуализиране на бюджета на Община Завет за 2016 година в частта на 

капиталовите разходи. 

                                                                                   Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

       
       Общинският съвет гр.Завет с 10(десет) гласа „За”, „Против”–0(нула), „Въздържали 
се”– 5(пет), отсъстват – 2(двама) от проведеното поименно  гласуване, прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 110 
 

Бюджетът  на Община Завет за 2016 година е приет с решение № 47 по Протокол 
№04 от 29.01.2016 г. на  Общинския съвет на гр. Завет и е нужна актуализация на 
бюджета на Община Завет за 2016 година. 

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

връзка с чл. 124, ал. 2 и  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 2016 година, както следва: 
 

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 2016г. 

вид разход §§ 

уточнен  
годишен 
план към 

30.06.2016г. 

корекция към 
22.07.2016 

актуализиран 
годишен план 

Общо разходи по бюджета на 
Община Завет в т.ч.   630571 0 630571 

1 1 122 ДЕЙНОСТ  
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

  68900 4400 73300 

Основен ремонт на ДМА 51-00 46200 4400 50600 

Придобиване на ДМА 52-00 16200 0 16200 

Компютри и хардуер 52-01 13800 0 13800 

Др.оборудване,машини и съоражения 
52-03 2400 0 2400 

Придобиване на НДА 53-00 2500 0 2500 

Придобиване и лицензи на програмни 
продукти 53-01 2500 0 2500 

Придобиване на земя 54-00 4000 0 4000 

5 3 524 ДЕЙНОСТ  
Домашен социален патронаж   34700 -11320 23380 

Основен ремонт на ДМА 51-00 32500 -11320 21180 

Придобиване на ДМА 52-00 2200 0 2200 

придобиване на стопански инвентар 
52-05 0 2200 2200 

6 1 603 ДЕЙНОСТ  
Водоснабдяване и канализация 

  30000 -1200 28800 

Основен ремонт на ДМА 51-00 30000 -1200 28800 

6 1 606 ДЕЙНОСТ  
Изграждане, ремонти поддържане 

на улична мрежа   296000 8800 304800 

Основен ремонт на ДМА 51-00 296000 8800 304800 

6 2 623 ДЕЙНОСТ  
Чистота 

  141671 -2500 139171 

Придобиване на ДМА 52-00 132071 -2500 129571 



придобиване на друго оборудване, 
 машини и съоръжения 52-03 5000 -2500 2500 

придобиване на транспортни 
 средства 52-04 127071 0 127071 

Придобиване на НДА 53-00 9600 0 9600 

придобиване на други нематериални 
 дълготрайни активи 

53-09 9600 0 9600 

7 3 759 ДЕЙНОСТ  
Други дейности по културата   54200 4320 58520 

Основен ремонт на ДМА 51-00 54200 4320 58520 

7 3 745 ДЕЙНОСТ  
Обредни домове и зали 

  5100 -2500 2600 

Придобиване на ДМА 52-00 5100 -2500 2600 

придобиване на друго оборудване, 
 машини и съоръжения 52-03 2600 0 2600 

придобиване на стопански 
 инвентар 52-05 2500 -2500 0 
 

 

 
1.2.Променя разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 

2016 година, съгласно Приложение  № 2 и Приложение  № 3. 
 
 

 
   Приложение №2 
    
 Разчет за финансиране на КР с източник на финансиране - ЦС от Р България за 2016г. 

 Наименование било - приходи от ДД става - приходи от ДД 

 общо капиталови разходи финансирани от ДД 258400 258400 

 §5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ 184400 189400 

 Функция 01 43700 48100 

122 

ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В 
АДМИНИСТРАТИВНАТА 
СГРАДА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ, В СГРАДАТА НА 
КМЕТСТВО С.ОСТРОВО, В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО 
С.ВЕСЕЛЕЦ 43700 48100 

 Функция 05 32500 21180 

524 
ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ДСП ГРАД 
ЗАВЕТ 32500 21180 

 Функция 06 54000 61600 

606 
РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ  4000 4000 



603 

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА 
ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

30000 28800 

606 

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

20000 28800 

 Функция 07 54200 58520 

759 

ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ВОДЕЩИ ДО ПОВИШАВАНЕ 
НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА НЧ 
"САМОРАЗВИТИЕ 1902" ГР. ЗАВЕТ, НА 
НЧ"ПРОСВЕТА-1919-БРЕСТОВЕНЕ"С.БРЕСТОВЕНЕ И 
НЧ"ХРИСТО БОТЕВ 1913" С.ПРЕЛЕЗ 

54200 58520 

 

§5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ 
МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 39000 34000 

 Функция 01 8800 8800 

122 ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР 8800 8800 

 Функция 05 2200 2200 

524 ЗКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ДСП ЗАВЕТ 2200 2200 

 Функция 06 25500 23000 

623 
ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ 2500 0 

623 ЗАКУПУВАНЕ НА КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ 20000 20000 

623 ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОБЛОК С РЕМАРКЕ 3000 3000 

 Функция 07 2500 0 

745 
ЗАКУПУВАНЕ НА ФУРНА ЗА СВАТБЕНА ЗАЛА 
С.БРЕСТОВЕНЕ 2500 0 

 
§5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ  
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 35000 35000 

 Функция 01 2500 2500 

122 ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ 2500 2500 

 Функция 06 32500 32500 

619 
АКТУАЛИЗИРАНЕ (ПОПЪЛВАНЕ) НА КАДАСТРАЛНИ И  
РЕГУЛАЦОИННИ ПЛАНОВЕ В ОБЩИНА ЗАВЕТ 5400 5400 

619 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА  
ОБЩИНА ЗАВЕТ 26000 26000 

623 

ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ НА МОРФОЛОГИЧНИЯ 
СЪСТАВ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ В ЧАСНОСТ НА 
БИОРАЗГРАДИМИТЕ ОТПАДЪЦИ ГЕНЕРИРАНИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 1100 1100 

 Наименование било - приходи от МД става - приходи от МД 

 общо капиталови разходи финансирани от МД 428501 428501 

 §5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ 394001 394001 

 Функция 01 2500 2500 

122 

ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В 
АДМИНИСТРАТИВНАТА 
СГРАДА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ, В СГРАДАТА НА 
КМЕТСТВО С.ОСТРОВО, В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО 
С.ВЕСЕЛЕЦ 2500 2500 

 Функция 02 109501 109501 

284 
АВАРИЕН РЕМОНТ НА МИКРО ЯЗОВИР №000293 В 
ЗЕМЛИЩЕТО НА С.БРЕСТОВЕНЕ ОБЩИНА ЗАВЕТ 109501 109501 

 Функция 03 10000 10000 

311 

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА 
"ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ОДЗ "СЛЪНЧО" 
ГР.ЗАВЕТ 10000 10000 

 Функция 08 272000 272000 



606 
РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ  272000 272000 

 

§5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ 
МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 22000 22000 

 Функция 01 7400 7400 

122 ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИЦИ  2400 2400 

122 
ЗАКУПУВАНЕ НА ОФИС ОБОРУДВАНЕ ЗА ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 5000 5000 

 Функция 02 6500 6500 

239 ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ОБОРУДВАНЕ 1500 1500 

282 ЗАКУПУВАНЕ НА ВИДЕОКАМЕРИ 5000 5000 

 Функция 06 5500 5500 

623 
ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ 2500 2500 

622 ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАСТОРЕЗИ ЗА ОП "ВОДЕН-2009" 3000 3000 

 Функция 07 2600 2600 

714 
ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИК ЗА СВАТБЕНА ЗАЛА 
С.БРЕСТОВЕНЕ 2600 2600 

 
§5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ  
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 8500 8500 

 Функция 06 8500 8500 

629 

ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ НА МОРФОЛОГИЧНИЯ 
СЪСТАВ НА 
 БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, В ЧАСНОСТ НА 
БИОРАЗГРАДИМИТЕ  
ОТПАДЪЦИ ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
ОБЩИНА ЗАВЕТ 8500 8500 

 §5400 – ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМИ 4000 4000 

122 

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО В 
ГР.ЗАВЕТ  
УЛ. "ЦАР СИМЕОН" №47А УПИ 341 КВ.129 ПЛОЩ 730 КВ 4000 4000 

    



       ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

РАЗЧЕТ 

за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 2016 год. 

         

№ по 
ред 

дейност ОБЕКТ 
Капит.  

разход за 
2016 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 986 039 258 400 428 501 0 299 138   

    §5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ 747 931 189 400 394 001 0 164 530   

    Функция 01 85 250 48 100 2 500 0 34 650   

1 122-МД ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В 
АДМИНИСТРАТИВНАТА 
СГРАДА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ, В СГРАДАТА НА 
КМЕТСТВО С.ОСТРОВО, В СГРАДАТА НА КМЕТСТВО 
С.ВЕСЕЛЕЦ 

85 250 48 100 2 500 0 34 650   

ИЗГОТВЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ 9 650 600 2 500 0 6 550 ПО от целевата 
субсидия, 

ЦС ,ДФЗ-РА и НДЕФ 
ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ 9 600 3 100 0 0 6 500 ДФЗ-РА И НДЕФ 

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 36 000 14 400 0 0 21 600 ДФЗ-РА И НДЕФ 

СЪФИНАНСИРАНЕ НА СМР 30 000 30 000 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 0 0 ПО прех. За 2016 по 
Бед.аварии 

    Функция 03 16 000 0 10 000 0 6 000   

1 311 - МД ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА 
"ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ОДЗ "СЛЪНЧО" 
ГР.ЗАВЕТ 

16 000 0 10 000 0 6 000 
§40-00, ДФЗ-РА и 

НДЕФ 
    Функция 05 21 180 21 180 0 0 0   

1 524-МД ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ДСП ГРАД ЗАВЕТ 21 180 21 180 0 0 0   
    ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 2 500 2 500 0 0 0   
    СМР 18 680 18 680 0 0 0   



    Функция 06 420 000 61 600 272 000 0 86 400   

1 606 - МД РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ  

276 000 4 000 272 000 0 0 §40-00 

2 603-МД ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА 
ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

72 000 28 800 0 0 43 200 ДФЗ-РА И НДЕФ 

3 606 - МД ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

72 000 28 800 0 0 43 200 ДФЗ-РА И НДЕФ 

    Функция 07 96 000 58 520 0 0 37 480   

1 759 - МД ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ВОДЕЩИ ДО ПОВИШАВАНЕ 
НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА НЧ 
"САМОРАЗВИТИЕ 1902" ГР. ЗАВЕТ, НА НЧ"ПРОСВЕТА-
1919-БРЕСТОВЕНЕ"С.БРЕСТОВЕНЕ И НЧ"ХРИСТО 
БОТЕВ 1913" С.ПРЕЛЕЗ 

96 000 58 520 0 0 37 480 

  
ИЗГОТВЯНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ОБСЛЕДВАНЕ 10 100 3 600 0 0 6 500 ДФЗ-РА И НДЕФ 

ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛЕДВАНЕ 10 100 3 600 0 0 6 500 ДФЗ-РА И НДЕФ 

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 40 800 16 320 0 0 24 480 ДФЗ-РА И НДЕФ 

СЪФИНАНСИРАНЕ НА СМР 35 000 35 000 0 0 0   
    §5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ 

МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 

190 608 34 000 22 000 0 134 608   

    Функция 01 16 200 8 800 7 400 0 0   

1 122 - МД-52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИЦИ  2 400 0 2 400 0 0 §40-00 

2 122 - МД-52-01 ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР 13 800 8 800 5 000 0 0 §40-00 

    Функция 02 6 500   6 500       

1 239 - 52-01 ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ОБОРУДВАНЕ 1 500 0 1 500     ПО §31-11 

2 282 - 52 -05 ЗАКУПУВАНЕ НА ВИДЕОКАМЕРИ 5 000 0 5 000     ПО §31-11 

    Функция 05 32 737 2 200 0 0 30 537   

1 524-52-05 ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ДСП ЗАВЕТ 22 000 2 200 0 0 19 800 ФОНД "СОЦ.ЗАКРИЛА" 
МТСП 

2 589-52-01 ПРОЕКТ "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" 705 0 0 0 705   

3 589-52-03 ПРОЕКТ "НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" 10 032 0 0 0 10 032   

    Функция 06 132 571 23 000 5 500 0 104 071   

1 623 - МД- 52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ 

2 500 0 2 500 0 0   



2 623 - МД - 52-
04 

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ 124 071 20 000 0 0 104 071 ПУДООС  

3 623 - МД - 52-
04 

ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОБЛОК С РЕМАРКЕ 3 000 3 000 0 0 0   

4 622 - МД- 52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАСТОРЕЗИ ЗА ОП "ВОДЕН-2009" 3 000 0 3 000 0 0   

    Функция 07 2 600 0 2 600 0 0   

1 745 - МД-52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИК ЗА СВАТБЕНА ЗАЛА 
С.БРЕСТОВЕНЕ 

2 600   2 600 0 0 §40-00 

    §5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ  
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 

43 500 35 000 8 500 0 0   

    Функция 01 2 500 2 500 0 0 0   

1 122 - МД-53-01 ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ 2 500 2 500 0 0 0   

    Функция 06 41 000 32 500 8 500 0 0   
1 619-МД-53-09 АКТУАЛИЗИРАНЕ (ПОПЪЛВАНЕ) НА КАДАСТРАЛНИ И 

РЕГУЛАЦОИННИ ПЛАНОВЕ В ОБЩИНА ЗАВЕТ 
5 400 5 400 0 0 0 

  
2 623 - МД - 53-

09 
ИЗГОТВЯНЕ НА АНАЛИЗ НА МОРФОЛОГИЧНИЯ 
СЪСТАВ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ, В ЧАСНОСТ НА 
БИОРАЗГРАДИМИТЕ ОТПАДЪЦИ ГЕНЕРИРАНИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

9 600 1 100 8 500 0 0 ПО от целевата 
субсидия и ЦС 

3 619-МД-53-09 ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА 
ОБЩИНА ЗАВЕТ 

26 000 26 000 0 0 0 
  

    §5400 – ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ 4 000 0 4 000 0 0   

1 122-МД ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО В 
ГР.ЗАВЕТ  
УЛ. "ЦАР СИМЕОН" № 47А УПИ 341 КВ.129 ПЛОЩ 730 
КВ² 

4 000 0 4 000     §40-00 

         
 

2. Задължава Кмета на Община Завет да разпредели одобрените средства по бюджета на Община Завет за 2016 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. 
4. Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на 
АПК.



ПО ДЕСЕТА ТОЧКА 
        Участие на Община Завет в учредяването на Регионално сдружение за 

управление на отпадъците в регион Разград по реда на чл. 24, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците с цел кандидатстване по  Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.“ по проект „Комбинирана процедура за проектиране и 

изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително 

третиране на битови отпадъци”. 

                                                                                 Докл.: А.Велиев – Кмет на  Община 

 

         Общинският съвет гр.Завет с 15(петнадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 2(двама) от проведеното поименно  гласуване, 
прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 111   
 

 

Съгласно разпоредбите на чл. 24, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците 
(ЗУО), Общините, включени във всеки от регионите по чл. 49, ал. 9 от ЗУО създават по 
реда на този закон регионално сдружение. Членове на регионалното сдружение могат да 
бъдат само общини. Регионалните сдружения са юридически лица със седалище в 
общината, която е собственик на терена, върху който е изградено или се предвижда 
изграждането на съоръжението за третиране на отпадъци, или която има учредено право 
на строеж.  Тези сдружения нямат за цел да формират и не разпределят печалба, не 
придобиват собственост и дейността им се подпомага и осигурява от съответните 
общински администрации.  

В същото време като местен орган на изпълнителната власт и съгласно чл. 19 от 
Закона за управление на отпадъците (ЗУО), кметът на общината има задължение да 
организира управлението на битовите отпадъци, образувани на територията на 
общината и като такъв е длъжен да предприеме съответните мерки за постигане на 
целите, заложени в Националния план за управление на отпадъците за периода 2014-
2020 г.: 

- ограничаване количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 2020 г. 
до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г., и  

- увеличаване до края на 2020 г. на дела разделно събрани и оползотворени битови 
биоотпадъци на ниво регион до не по-малко от 50 % от количеството на битовите 
биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г. 

Изложените изисквания на приложимото законодателство в областта на 
управление на отпадъците са съобразени и от Управляващия орган на Оперативна 
програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) при обявяване на  
процедури за подбор на проекти или за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ (ПО2). Допустими кандидати и 
партньори по процедурите са само общини, членуващи в Регионални сдружения по 
смисъла на чл. 24, ал. 1 от ЗУО.  

Към настоящият момент на територията на регион Разград няма действащо 
сдружение по смисъла на чл. 24, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците. 

Община Завет възнамерява да участва в учредяването на Регионално сдружение за 
управление на отпадъците /РСУО/ в регион Разград по реда на Закона за управление на 
отпадъците и кандидатстване по ОПОС 2014-2020 г. по проект „Комбинирана 
процедура за проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация 
за предварително третиране на битови отпадъци” . 



Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци 
чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на битови 
отпадъци и за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на разделно 
събрани зелени и /или биоразградими отпадъци.  

Конкретният бенефициент по процедурата следва да е водещата община, 
определена въз основа на писмено споразумение между всички общини в съответното 
Регионално сдружение за управление на отпадъците. В случай, че Регионалното 
сдружение е взело решение да кандидатства с едно общо проектно предложение, 
задължително всички общини от РСУО участват или като водеща община, или като 
партньор за целите на кандидатстване по настоящата процедура и за изпълнението на 
едно общо проектно предложение. За целите на кандидатстването по процедурата се 
представя сключено споразумение за партньорство в писмен вид, с което всички 
общини от РСУО уреждат задължително най-малко следното: 
1.Определят водеща община, която да отговаря за подаването на проектното 
предложение и за неговото управление; 
2. Определят конкретните задачи на всяка една от общините във връзка с подготовката 
на проектното предложение, планирането, управлението и изпълнението на 
административния договор за БФП и дейностите по проекта, в т.ч. собствеността 
(движима и недвижима), както и начина на определяне на екипа за управление; 
3.Определят финансовото участие на всяка една от общините за осигуряване на 
собствения принос и разпределение на недопустимите разходи, необходими за 
изпълнение на проекта, както и необходимите документи, които следва да бъдат 
представени от партньорите, удостоверяващи наличието на достатъчни финансови 
ресурси за покриването им; 
4.Определят разпределението на финансовата тежест между партньорите за покриване 
на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат 
възстановени от ОПОС, както и документите, които следва да бъдат представени от тях 
като доказателства за наличие на достатъчно финансови ресурси за покриване на тези 
разходи; 
5.Договарят съвместно стратегията за възлагане на обществени поръчки и определят 
възложителите, както и реда за възстановяване на суми от бюджета на партньорите по 
проведени процедури за обществени поръчки след извършени разплащания по проекта 
от Управляващия орган. Следва да се има предвид, че разплащанията в рамките на 
проекта се извършват от Управляващия орган само по сметката, посочена в 
административния договор за БФП; 
6. Договарят съвместно цената за компостиране на тон зелени и/или биоразградими 
отпадъци и цената за предварително третиране на битовите отпадъци преди тяхното 
депониране - на тон отпадък; 
7.Договарят съвместно начина на бъдещата експлоатация на изградената 
инфраструктура след приключване на проекта, в т.ч. разпределението на 
експлоатационните разходи и приходи; 
8. Договарят съвместно необходимостта от изграждане на нова претоварна станция с 
цел да обслужва част от общините на Регионалното сдружение и на която, въз основа 
на анализ, е по-ефективно да бъдат изградени  инсталация за предварително третиране 
на смесено събрани битови отпадъци от общините, които се обслужват от претоварната 
станция, и на инсталация за компостиране на зелени и/или биоразградими битови 
отпадъци, разделно събрани от обслужваните от претоварната станция общини, с 
капацитет най-малко от 2000 т/год. 

С оглед на горното и с цел осигуряване на възможност за общините на 
територията на регион Разград да получат финансиране на проекти в областта на 



управление на отпадъците от европейските фондове, държавния бюджет, 
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) 
към Министерството на околната среда и водите или други национални публични 
източници на финансиране, както и произтичащите от Закона за управление на 
отпадъците задължения на общините  и на основание чл. 21, ал. 1, т.15 и ал. 2, чл. 59 и 
чл. 61 от ЗМСМА, чл. 24, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 49, ал. 9 от Закона за управление 
на отпадъците, Общинският съвет гр. Завет 

                                                        
                                                                  РЕШИ: 

  
1. Дава съгласие за участие на Община Завет в учредяването на Регионално 

сдружение за управление на отпадъците в регион Разград по реда на чл. 24,ал. 1 
от Закона за управление на отпадъците с цел участие на Община Завет като 
партньор по  Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” по проект 
„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостираща 
инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци”. 

2. Упълномощава Кмета на Община Завет да подпише Споразумение за учредяване 
на Регионално сдружение за управление на отпадъците и участието на Община 
Завет в него, както и всички необходими документи, произтичащи от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и Закона за управление на 
отпадъците, свързани с дейността на   партньорите в сдружението, в това число 
и по проект „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на 
битови отпадъци”. 

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 оспорване в 14-дневен срок по АПК  пред 

Административен съд Разград.  
 
 

 

ПО  ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 
Определяне  представител на Общински съвет  гр.  Завет в Областния съвет 

за намаляване риска от бедствия . 

                                                                                 Докл.: Е.Сюлейман –Председател ОбС  

           

        Общинският съвет гр.Завет с 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”–0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват – 2(двама) прие следното  
         

РЕШЕНИЕ  № 112 
 

        Днес, 22.07.2016 година в деловодството на Общинския съвет гр. Завет постъпи 
писмо от Областния  управител  на  област с административен център Разград с искане 
за определяне на  представител на Общинския съвет в Областния съвет за намаляване 
на риска от бедствия. Областният съвет за намаляване на риска от бедствия е под 
председателството на Областния управител на област Разград.  

           С последното изменение на Закона за защита при бедствия, обнародван в  
Държавен вестник , брой 51 от 05.07.2016 година  е приет  чл. 64а, който гласи: 



«Чл. 64а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.) (1) За подпомагане 
изпълнението на дейностите по чл. 64 се създава областен съвет за намаляване на риска 
от бедствия.  

(2) Членове на съвета по ал. 1 са: кметовете на общини или оправомощени техни 
представители, по един представител на общинския съвет от всяка община на 
територията на областта, директорът на регионална дирекция „Пожарна безопасност и 
защита на населението", директорът на областната дирекция на МВР, командирът на 
военното формирование на територията на областта, директорът на териториалната 
дирекция на Държавна агенция „Национална сигурност", директорът на центъра за 
спешна медицинска помощ, ръководителите на териториалните звена на централната 
администрация на изпълнителната власт, юридически лица, включително юридически 
лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от 
бедствия.  

(3) Областният съвет по ал. 1 се председателства от областния управител и се 
представлява от него.  

(4) Областният съвет по ал. 1 определя и приема правила за своята работа.  
(5) Областният съвет по ал. 1 изпълнява указанията и насоките на съвета по чл. 62, 

ал. 3.  
(6) Областният съвет по ал. 1 изпълнява възложените му с този закон дейности и 

правомощия на територията на съответната област.  
(7) Поименният състав на съвета по ал. 1 се определя със заповед на областния 

управител.» 
 
В тази връзка  следва да определим представител  на  Общинския съвет  гр. Завет в 

Областен съвет за намаляване  на риска от бедствия.  
 

       Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  и ал. 2  от  Закона за 
местното самоуправление и  местната администрация  и чл.64а, ал. 1 и ал. 2 от  Закона 
за  защита при бедствия,  Общинският съвет гр. Завет   
 
 
                                                              РЕШИ: 

 

            1. Избира общинския  съветник  Хюсеин Хайри Руфи    за представител на 
Общинския  съвет гр. Завет в Областния съвет за намаляване  на риска от бедствия. 

     2. 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. 

 
 
 
 

Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 
ЕРСИН  СЮЛЕЙМАН 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 
 
 
 


