
 
 
                                                                                   
    

                                                                             ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 
 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  09  от  13.06.2016  година 
 
 

ПО ПЪРВА  ТОЧКА 
            Приемане  на  Правилник за изменение и допълнение на правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет Завет, неговите комисии и 
взаимодействието  му  с  общинската администрация.   
                                                                               Докл.: Е.Сюлейман –Председател ОбС 
 

    Общинският съвет гр.Завет с 12(дванадесет) гласа „За”, „Против”– 2(двама), 
„Въздържали се”– 2(двама), отсътва – 1(един),  прие следното  

 
РЕШЕНИЕ  № 95 

 
Общинският съвет гр. Завет с Решение № 09 по Протокол № 02 от 30.11.2015 

година прие  Правилник  за организацията и дейността на Общинския съвет гр. Завет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  за мандат 
2015-2019 година. 

              Правилникът  на Общински съвет Завет  е  основният  документ,  който   
урежда организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. С цел осигуряване на по- 
ефективна организация на работа на общинския съвет и неговите комисии при 
осъществяване на местното самоуправление, както и с  цел  прецизиране,  при 
необходимост,  правилникът може да бъде изменен и допълнен. 
              Предвид гореизложеното, предлагам на Вашето внимание Правилник за 
изменение и  допълнение  на    правилник  за организацията и дейността на Общинския 
съвет гр. Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  
за мандат 2015-2019 година. 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.З, чл.34, ал.4 от Закона за местното  самоуправление 
и местна администрация /ЗМСМА/; чл.8 от Закона за нормативните актове; § 2 от 
Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за организацията и дейността 
на Общинския  съвет гр. Завет, неговите комисии  и взаимодействието  му с 
общинската  администрация. 
 
МОТИВИ: 1. Причини, налагащи изменение и допълнение на Правилника за 
организацията и дейността на Общинския  съвет гр. Завет, неговите комисии  и 
взаимодействието му с общинската  администрация,  приет с Решение № 09 по 
Протокол № 02/ 30.11.2015 година на Общинския съвет Завет. 
 



Съгласно чл.21, ал.З от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,  Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. По силата на чл.34, ал. 4 от ЗМСМА, „Пътните и други разноски, 
направени от общинския съветник във връзка с работата му на съветник се поемат от 
общинския бюджет”. Тази норма не е регламентирана в подзаконовия нормативен акт и 
създава  трудности  за нормалното функциониране на Общинския съвет. 

Това обуславя необходимостта от изменение на  Правилника на  Общинския  
съвет  гр. Завет, като към чл.19 се създава  нова ал.6, която  регламентира начина на 
отчитане на разходите, направени от общинския съветник във връзка с дейността му.  

    В  чл.84 на  Правилника  за организацията и дейността на Общинския съвет 
Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е  
включена ал.4, коята  въвежда ограничения  по отношение на повторното разглеждане 
на  предложения за актове на Общинския съвет, които при първото им  разглеждане  са 
отхвърлени. Няма нормативна разпоредба, която да налага  това ограничение.  
Практиката показва, че  тази норма пречи на нормалната работа на съвета по следниете  
причини: Общинският  съвет  Завет  е в състав от 17 общински съветници. Съгласно чл. 
27.ал.4 от ЗМСМА,  решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1 , т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 
10, 16, 17 , 20 и по чл. 21а, ал. 3 се вземат с мнозинство повече от половината от общия 
брой на съветниците, т. е. с 9(девет) гласа. Ако отсъстват повече общински съветници, 
или  присъстващите,  по една или друга причина, не участват в гласуването, решенията,  
за  които е налице изискването да се приемат  с  мнозинството по чл. 27, ал. 4 от 
ЗМСМА, трудно може да бъдат приети на първо гласуване. В тази връзка предлагам  в 
чл. 84 на Правилника  за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му  с общинската администрация да отпадне ал. 4. 

 
2. Цели,  които се поставят: 
Да се актуализира и прецизира Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация  в съответствие с изискванията на ЗМСМА. 
. 

3,Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 
уредба. 

Предложеният проект за  изменение и допълнение не изисква нови финансови  
средства, извън предвидените по бюджета на Общинския съвет. 

 
4. Очаквани резултати от приеманите изменения: 
Пълно съответствие на Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   с 
действащата нормативна уредба.  

 
 5. Съответствие с правата на Европейския съюз: 
Правилникът  за организацията и дейността на Общински съвет Завет, неговите 

комисии  и взаимодействието  му с общинската администрация е подзаконов 
нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, поради което, съответствието му с правото 
на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитираният закон с 
правото на Европейския съюз. Изменението на Правилника по силата на ЗМСМА е в 
прерогатив на Общинския съвет. 

 



На основание чл. 26, ал.2 от Закона за нормативните актове е публикуван проект 
за изменение и допълнение  на Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация на интернет страницата на Община Завет на 26.05.2016 година. Към 
настоящия момент, предложения по него не са постъпили. 
  
           Предвид  гореизложеното  и на основание чл.21, ал.2  и ал.3  от  ЗМСМА   във 
връзка с § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на  Правилника за организация 
на работа на Общинския  съвет гр. Завет, неговите комисии и взаимодействието  му с 
общинската администрация,  Общинският  съвет  гр. Завет   
 

                                                            РЕШИ: 
 
           1. Приема Правилник за изменение и допълнение на   правилника за организация 
на работа на Общинския  съвет гр. Завет, неговите комисии и взаимодействието  му с 
общинската администрация, както следва: 
 

Правилник  
за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа на 
Общинския  съвет - Завет, неговите комисии и взаимодействието  му с 

общинската администрация  
(Приет с Решение № 09  по Протокол № 02 от 30.11.2015 година) 

 

§1. В чл.19 се  създава нова  ал.6: 
    „ (6). 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.  
            §2. В чл. 84  се  отменя ал.4. 
 
                                                                                                                            Приложение № 1 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл.19, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общинския  съвет 

Завет, неговите комисии и вдаимодействието му с общинската администрация 
 
 
 
 

 Подписаният /ната/ ……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
в  качеството си на общински съветник при Общинския съвет гр. Завет 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че 



 
 
във връзка с дейността си на съветник  за периода  от ……………….. до …………………. 
съм направил разходи в размер на …………………….лева за 
…………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………. 

(посочва се вида на разхода) 

 

 
Известно ми е, че  за декларирани неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 
от  Наказателния кодекс. 
 
 
 
Дата: …………………                                    Декларатор: ……………………. 
                                                                                       (……………………………….) 

 
 
 

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

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

ПО   ВТОРА ТОЧКА 
           Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на   Общото 
събрание на „Асоциация по ВиК на обособената територия   на  „ВиК – ООД,  гр. 
Исперих”  на  01. 07. 2016г.  
                                                                             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 поименногласуване,  
прие следното  

 
РЕШЕНИЕ  № 96 

 
В деловодството на Общинския съвет гр. Завет на 01.06.2016 година. е 

постъпило писмо от Областния  управител на област Разград, в качеството му на 
Председател на „Асоциация по ВиК на обособената територия на „ВиК” – ООД,  гр. 
Исперих”, с което се свиква извънредно Общо събрание на Асоциацията, което ще се 
проведе на 01.07.2016г. (петък) от 10:30 ч. в зала 712 на  Областна администрация 
Разград, при следния  дневен ред: 

1. Промяна на границите на обособената територия, обслужвана от 
«Водоснабдяване и канализация» ООД гр. Исперих на основание  чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 
от Закона за водите, чрез  отделяне на Община Завет, след присъединяването и в 
границите на обособената територия, обслуждвана от «Водоснабдяване – Дунав» 
ЕООД, гр. Разград. 

2. Съгласуване на Бизнес план на «Водоснабдяване и канализация» ООД гр. 
Исперих  за периода 2017-2021 г. 



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

ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 
канализация (издаден от министъра на регионалното развитие, обн. ДВ бр. 66 от 
08.08.2014 г., в сила от 08.08.2014 г., изм. бр. 106 от 23.12.2014 г., в сила от 23.12.2014 
г., позицията и мандатът  на представителя на общината за заседанията на Общото  
събрание на  Асоциацията по В и К се гласува по ред, определен от Общинския съвет. 
Доколкото такъв ред към момента не е установен, то следва Общинският съвет Завет да 
определи  конкретна позиция  за всяко отделно решение  и да  възложи на 
представителя на общината  в Асоциацията,  да гласува по съответния начин. 

 
На основание чл. 8, ал. 2  във вр. с ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водонабдяване  и канализация, издаден от министъра на 
регионалното развитие,  разпределението на процентното съотношение на гласовете на 
членовете  в  „Асоциацията по ВиК  на обособената територия на „ВиК” – ООД  гр. 
Исперих”  е,  както следва: 

 
 

 
Областният управител, представляващ държавата 35,00% 
Община Исперих 36,62% 
Община Завет 17,08% 
Община Самуил 11,30% 

 
На основание чл.10, ал. 5, т. 5,  предл. последно от  Правилника за организацията 

и дейността на асоциациите по водонабдяване  и канализация , Областният управител 
на област Разград, който е Председател на „Асоциацията по ВиК на обособената 
територия на „ВиК”–ООД  гр. Исперих”, предлага на членовете на Асоциацията да 
приемат  по т.1 и т. 2 от дневния ред на  Общото събрание, следните  решения: 

 
Решение 1. На основание чл.198в, ал.4, т. 7  от Закона за водите, членовете  на 

Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  

„Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих, взимат решение за промяна на 

границите на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и 

канализация” ООД гр. Исперих на основание чл.198в, ал.2 и ал.3  от Закона за водите, 

чрез  отделяне на Община Завет, след присъединяването и в границите на 

обособената територия, обслуждвана от «Водоснабдяване – Дунав» ЕООД, гр. 

Разград. До започване на действията по стопанисването, поддържането и 

експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на    

В и К  услуги на потребителите на територията на  Община Завет, същите 

продължват да се извършват от действащия оператор „Водоснабдяване и 

канализация” ООД гр. Исперих. 

 
Решение 2. На основание чл.198в, ал.4, т. 5  от Закона за водите, членовете  на 

Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  

„Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих, съгласуват бизнес план на    

„Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих за периода 2017-2021 г. 

. 



Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.15, т. 23 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация,  във  връзка с чл. 198е, 
ал. 3 и ал.5 от Закона за водите, по повод покана за Общо събрание на „Асоциация по 
ВиК на обособената територия на  „ВиК”-ООД гр. Исперих”, (наричана по-долу за 
краткост „Асоциацията“),  насрочено за 01.07.2016г. (петък) от 10:30 ч. в зала 712 на  
Областна администрация Разград, Общинският съвет гр. Завет 

 

                                                       РЕШИ: 

 
1.  Дава мандат на Ахтер Сюлейманов Велиев - Кмет на община  Завет  за 

участие в насроченото  извънредно Общо събрание на Асоциацията. 
2.   Съгласува  позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 
       2.1. По т. 1 от дневния  ред –  Промяна на границите на обособената 

територия, обслужвана от «Водоснабдяване и канализация» ООД гр. Исперих на 
основание  чл. 198а, ал. 2 и ал. 3 от Закона за водите, чрез  отделяне на Община 
Завет, след присъединяването и в границите на обособената територия, 
обслуждвана от «Водоснабдяване – Дунав» ЕООД, гр. Разград, представителят на 
Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване  и канализация”  ООД  гр. Исперих,  да гласува «ЗА»  
следното  решение:  На основание чл.198в, ал.4, т. 7  от Закона за водите, членовете  

на Общото  събрание на  Асоциация по ВиК на обособената территория, обслужвана 

от  „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Исперих, взимат решение за промяна на 

границите на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и 

канализация” ООД гр. Исперих на основание чл.198в, ал.2 и ал.3  от Закона за водите, 

чрез  отделяне на Община Завет, след присъединяването и в границите на 

обособената територия, обслуждвана от «Водоснабдяване – Дунав» ЕООД, гр. 

Разград. До започване на действията по стопанисването, поддържането и 

експлоатацията на В и К системите и съоръженията, както и предоставянето на    

В и К  услуги на потребителите на територията на  Община Завет, същите 

продължват да се извършват от действащия оператор „Водоснабдяване и 

канализация” ООД гр. Исперих. 

 
      2.2. По т.2 от дневния  ред –  Съгласуване на Бизнес план на 

«Водоснабдяване и канализация» ООД гр. Исперих, представителят на Община Завет  
в Общото събрание на Асоциацията да гласува  «ЗА»  следното  решение :  На 

основание чл.198в, ал.4, т. 5  от Закона за водите, членовете  на Общото събрание на  

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване и 

канализация” ООД гр. Исперих, съгласуват бизнес план на    „Водоснабдяване и 

канализация” ООД гр. Исперих за периода 2017-2021 г. 

 

    2.3. По т. 3 от дневния  ред –  Други: Представителят на Община Завет  в 
Общото събрание на Асоциацията да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в 
защита интересите на гражданите на Община Завет. 

 
   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  ТРЕТА  ТОЧКА 

        Предоставяне на еднократни парични помощи.  
                                                                                Докл.: Е.Сюлейман –Председател ОбС 
 

         Общинският съвет гр.Завет с  15(петнадесет) гласа  „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”–1(един), отсъства – 1(един) прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 97 
 

              В деловодството на Общинска администрация Завет  са  постъпили  25  
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 23 лица, посочени  в  настоящата докладна записка.  
 

       Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 
Общинският  съвет  гр. Завет   

РЕШИ: 
 

1. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  120.00 (сто и двадесет) 
лева на Георги …Георгиев, с. Брестовене,  ул.  Ивайло №  за лечение. 

2. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто) лева на 
Сюлейман …..Сюлейман, с. Острово,  ул. „Искър” №  за лечение. 

3. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  80.00 (осемдесет) лева 
на Мелегбер .. Селимова, с. Иван Шишманово, ул. Бузлуджа № .. за лечение. 

4. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто) лева  на 
Сибел ….Шевкед,  гр. Завет, ул. «Байкал» №…. за лечение. 

5. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто)лева на 
Феджери ….. Ахмедова, с. Брестовене, ул. «Бистрица» №…. за лечение. 

6. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто)лева на 
Валентин …Георгиев, гр. Завет,  ул. «Лудогорие» №….за погребение на баща 
му. 

7. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто))  лева на 
Златка  …. Исуф,  гр. Завет, Люлин № … за погребение на съпруга и. 

8. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50 (петдесет)  лева на 
Мустафа .. Кармъзъ,  с. Острово, ул. „Рила”  № .. за  лечение 

9. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 80.00 (осемдесет) лева на 
Айше ….. Сали, гр. Завет, ул. «Люляк» № .. за  неотложни социални нужди. 

10. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 120.00 (сто и двадесет) 
лева на Акиф …. Али, гр. Завет, ул. «Люлин»  №…. за  лечение. 

11. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 30 (тридесет)  лева на 
Евгени ….Иванов, гр. Завет,  ул. „Л.Каравелов”  №… за  неотложни социални 
нужди.  

12. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50 (петдесет)   лева на 
Зюнбюла …. Алексиева,  с. Ив.Шишманово, ул. „Марица”  №.. за  неотложни 
социални нужди.                  



13. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто)  лева на 
Гюлбие …. Шериф, с. Сушево, „3-ти март” №.. за лечение на майка и. 

14. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто)  лева на 
Райме …. Чакър,  с. Брестовене, Бачо Киро № .. за лечение. 

15. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто)  лева на 
Ефраим …. Хасан, гр. Завет, Руен № .. за погребение на съпругата му. 

16. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 30 (тридесет) лева на 
Младен ….Нанев,  гр. Завет, Цар Симеон № … за  неотложни социални нужди. 

17. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50 (петдесет) лева на 
Емине …Осман, с. Прелез, Лудогорие № 81 за  неотложни социални нужди. 

18. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто) на Иван … 
Цветков, гр. Завет , ул. «Кирил  и Методии» за явяване пред НЕЛК. 

19. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50 (петдесет)   лева на 
Серджан …. Рушуд, гр. Завет,Стара планина №  за  неотложни социални нужди. 

20. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто) лева на 
Сюлбие …. Чолак, с. Веселец, ул. П.Яворов № … за погребение  на сина и.                  

21. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто) лева на 
Садетин …. Ариф, с. Сушево, ул. Витоша № ..  за  лечение.                  

22. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50 (петдесет)   лева на 
Назифе ….Хасан, гр. Завет, ул. «Байкал» № ..  за  неотложни социални нужди   

23. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 80 (осемдесет)   лева на 
Петко …. Петков, гр. Завет,  ул. «Цар Калоян»  № .. за  снабдяване с лична карта.           

                              
Всичко  раздадени средства: 1890.00 лева 
 

      24. Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 
122 “Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение 
на Общинския съвет/ . 
      25. 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 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

                   Разпореждане с общински имоти в гр. Завет, с. Сушево и с. Острово. 
                                                                              Докл.: З.Исмаил –Зам.-кмет на Община 
 

     Общинският съвет гр.Завет с 11(единадесет) гласа „За”, „Против”–3(трима), 
„Въздържали се - 1(един), не участва в гласуването – 1 (един), отсъства – 1(един) от 
проведеното поименно  гласуване, прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 98 
 

 В 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., изм. и доп. с Решение № 69 по Протокол № 06 от 30.03.2016 г. на 
ОбС-Завет са включени за продажба в Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които 
община Завет 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”, Буква А. 
„Имоти, които община Завет има намерение да продаде” - двадесет имота в землище 
гр. Завет, с. Сушево и с. Острово. За тях са възложени и изготвени пазарни оценки от 
лицензиран оценител. Съставени са актове за частна общинска собственост, вписани 
в Служба по вписванията, данъчни оценки по чл. 264 от ДОПК и пазарни оценки, 
както следва: 

 

 № по 
ред 

НТП 
Документ 

за 
собственост 

Имот 
Площ 
/дка/ 

Категория Местност 
Данъчна 
оценка 

Пазарна 
оценка 

1.    Нива 
АЧОС № 21 
03.02.2009 г. 

019006 157,549 ІІІ „Дренака” 23 159,70 102 442,00 

2. Нива 
АЧОС № 31 
03.02.2009 г. 

134001 19,595 ІІІ „Паласча” 3 312,50 3 927,00 

3. Нива 
АЧОС № 33 
03.02.2009 г. 

134008 6,482 ІІІ „Паласча” 1 095,80 5 186,00 

4. Нива 
АЧОС № 35 
03.02.2009 г. 

069001 5,735 ІІІ 
„Новите 
места” 

758,70 4 588,00 

5. Нива 
АЧОС № 36 
03.02.2009 г. 

074002 38,848    ІІІ „Юг ардъ” 7 709,40 38 837,00 

6. Нива 
АЧОС № 30 
03.02.2009 г. 

007022 7,985    ІІІ „Зелен дол” 1 056,40 5 192,00 

7. Нива 
АЧОС № 29 
03.02.2009 г. 

008024 39,997    ІІІ „Дренака” 5 291,60 26 007,00 

8. Нива 
АЧОС № 27 
03.02.2009 г. 

033005 30,019    ІІІ „Бостаните” 3 971,50 18 002,00 

9. Нива 
АЧОС № 26 
03.02.2009 г. 

035001 63,006    ІІІ „Бостаните” 8 335,70 63 005,00 

10. Нива 
АЧОС № 24 
03.02.2009 г. 

140027 5,617 ІІІ „Изворите” 825,70 2 247,00 

11. Нива 
АЧОС № 23 
03.02.2009 г. 

007021 47,906 ІІІ „Зелен дол” 6 338,00 31 139,00 

12. Нива 
АЧОС № 20 
03.02.2009 г. 

141002 38,430 ІІІ „Расовата” 5 649,20 30 744,00 

13. Нива 
АЧОС № 589 
12.06.2002 г. 

014043 5,037    ІІІ 
„Западен 
липак” 

740,40 4 281,00 

14. Нива 
АЧОС № 588 
12.06.2002 г. 

014044 5,037    ІІІ 
„Западен 
липак” 

740,40 4 281,00 

15. Нива 
АЧОС № 593 
12.06.2002 г. 

055015 13,304    ІІІ 
„Добруджански 

блок 
1 857,90 11 308,00 

16. Нива 
АЧОС № 592 
12.06.2002 г. 

055014 13,354    ІІІ 
„Добруджански 

блок 
1 864,90 11 351,00 

17. Нива 
АЧОС № 591 
12.06.2002 г. 

055013 13,348    ІІІ 
„Добруджански 

блок 
1 864,00 11 346,00 

18. 
Нива АЧОС № 600 

12.06.2002 г. 
056116 15,000 ІІІ „Юсеин гьол” 1 764,00 12 000,00 

19. 
Нива АЧОС № 37 

03.02.2009 г. 
029001 24,906 

7,471-ІV 
17,434-ІІІ 

„Айгър кулак” 3 635,20 4 981,00 

20. 
Нива АЧОС № 32 

03.02.2009 г. 
134101 16,987 ІІІ „Паласча” 2 871,70 4 247,00 

 
 В Закона за общинската собственост и Наредба № 2 на ОбС за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински 
съвет – Завет е определен реда за продажба на имоти – частна общинска 
собственост. В случаите на сделки по разпореждане, кметът на общината възлага на 
оценител на недвижими имоти изготвянето на оценка на общинското имущество, 



предмет на търга. Оценките се одобряват от Общинския съвет при вземане на 
решение за разпоредителна сделка. Общинският съвет може мотивирано да завиши 
или да намали експертната оценка, но не по-ниска от данъчната оценка. 
 
 Настоящото предложение е изготвено с оглед изпълнение на Годишната 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г. и 
реализиране на постъпления в общинския бюджет.  
          На вниманието на Общинския съвет  са предоставени следните документи:
 1.Заверени копия на Актове за частна собственост; 
 2. Заверени копия на Скици; 
 3. Копие от доклади за пазарни оценки на недвижими имоти 

 
 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.34, ал.4, 
чл.35, ал.1, чл.41, ал.2 от ЗОС във връзка с чл.95, т.5, чл.97, ал.1, т.1, чл.98, т.1-4, чл.99, 
ал.2, чл.100, ал.1, ал.2, ал.3, чл.101, ал.1, т.10, чл.102, ал.1 и чл.110  от Наредба № 2 на 
ОбС-Завет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
Общинският съвет гр. Завет        

                                                       РЕШИ: 
 

 І. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими 
имоти – частна общинска собственост от общинския поземлен фонд. 
 ІІ. Приема изготвените пазарни оценки на оценител на земеделски земи, 
притежаващ Лиценз №312/12.06.97г., както следва: 
  ІІ.1. Имот № 019006 с площ от 157,549 дка, трета категория, местност 
„Дренака”, НТП: Нива, находящ се в землище гр.Завет, ЕКАТТЕ 30065, общ.Завет, 
обл.Разград, при съседи: имот № 019041 – нива насл. на Юсмен Зейфулов Велиев, 
имот № 019040 – нива на Фирдес Лютфи Мюйсял, имот № 019039 – нива Фирдес 
Лютфи Мюйсял, имот № 019038 – нива на „ССОЗ-КЛАС” ООД, имот № 000215 – 
Полски път на Община Завет, имот № 019037 – нива насл. на Калю Начев Дончев и 
др., имот № 019026 – нива на Ана Севдалинова Ангелова и др., имот № 019025 – 
нива на  „ССОЗ-КЛАС” ООД и др., имот № 019024 – нива на „ССОЗ-КЛАС” ООД, 
имот № 019023 – нива на „ССОЗ-КЛАС” ООД, имот № 019022 – нива на Осман 
Осман Пъндък, имот № 019021 – нива на Юлмие Осман Пъндък, имот № 019047 – 
нива на Сехер Али Юмер, имот № 019019 – нива на Ивалин Георгиев Колев, имот № 
019018 – нива на Ивалин Георгиев Колев, имот № 019048 – нива на Бахри Мехмед 
Кулабекир, имот № 019015 – нива на Спас Илиев Спасов, имот № 000219 – Полски 
път на Община Завет, имот № 000196 – Полски път на Община Завет, имот № 019045 
– нива на Хайредин Хюсеин Хюсеин.  
 Имотът е актуван с АЧОС № 21/ 03.02.2009 г.  
 Данъчна оценка на имота: 23 159,70 лева.  
 Определя начална тръжна цена: 102 442,00 лева. 
 ІІ.2. Имот № 134001 с площ от 19,595 дка, трета категория, местност 
„Паласча”, НТП: Нива, находящ се в землище с.Острово, ЕКАТТЕ 54417, общ.Завет, 
обл.Разград, при съседи: имот № 000306 – Полски път на Община Завет, имот № 
134101 – Нива на Община Завет, Землищна граница. 
 Имотът е актуван с АЧОС № 31/ 03.02.2009 г. 
 Данъчна оценка на имота: 3 312,50 лева. 
 Определя начална тръжна цена: 3 927,00 лева. 
 



 ІІ.3. Имот № 134008 с площ от 6,482 дка, трета категория, местност „Паласча”, 
НТП: Нива, находящ се в землище с.Острово, ЕКАТТЕ 54417, общ.Завет, 
обл.Разград, при съседи: имот № 000306 – Полски път на Община Завет, имот № 
134009 – Нива на Айдън Сюлейманов Велиев, имот № 134010 – Нива насл. на 
Атанас Цвятков Стоилов и др., имот № 134003 – Нива на Училищни фондове 
с.Острово, имот № 134007 – Нива насл. на Тодор Костадинов Стойков и др. 
 Имотът е актуван с АЧОС № 33/ 03.02.2009 г. 
 Данъчна оценка на имота: 1 095,80 лева. 
 Определя начална тръжна цена: 5 186,00 лева. 
 
 ІІ.4. Имот № 069001 с площ от 5,735 дка, трета категория, местност „Новите 
места”, НТП: Нива, находящ се в землище с.Острово, ЕКАТТЕ 54417, общ.Завет, 
обл.Разград, при съседи: имот № 000174 – Полски път на Община Завет, имот № 
069010 – Нива на Айдън Сюлейманов Велиев, имот № 069002 – Нива насл. на Васил 
Христов Иванов, имот № 000175 – Полски път на Община Завет, имот № 000167 - 
Полски път на Община Завет. 
 Имотът е актуван с АЧОС № 35/ 03.02.2009 г. 
 Данъчна оценка на имота: 758,70 лева. 
 Определя начална тръжна цена: 4 588,00 лева. 
 
 ІІ.5. Имот № 074002 с площ от 38,848 дка, трета категория, местност „Юг 
ардъ”, НТП: Нива, находящ се в землище с.Острово, ЕКАТТЕ 54417, общ.Завет, 
обл.Разград, при съседи: имот № 000410 – Път ІІІ кл. на Държавата, имот № 000163 – 
Населено място с.Острово, имот № 000285 – Полски път на Община Завет, имот № 
000284 - Полски път на Община Завет, имот № 000177 - Път ІІІ кл. на Държавата. 
 Имотът е актуван с АЧОС № 36/ 03.02.2009 г. 
 Данъчна оценка на имота: 7 709,40 лева. 
 Определя начална тръжна цена: 38 837,00 лева. 
 
 ІІ.6. Имот № 007022 с площ от 7,985 дка, трета категория, местност „Зелен 
дол”, НТП: Нива, находящ се в землище гр.Завет, ЕКАТТЕ 30065, общ.Завет, 
обл.Разград, при съседи:  имот № 000439 – Полски път на Община Завет, имот № 
211002 – Гор. стоп. тер. МЗГ-ДЛ/ДДС, имот № 211001 - Гор. стоп. тер. МЗГ-НУГ, 
имот № 000200 – Полски път на Община Завет. Върху имота има следните 
ограничения: 66. Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл.6, ал.1, т.3 
и т.4 от Закона за биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, определени 
със заповедта за обявяване на защитената зона и с плана за управление. 
 Имотът е актуван с АЧОС № 30/ 03.02.2009 г. 
 Данъчна оценка на имота: 1 056,40 лева. 
 Определя начална тръжна цена: 5 192,00 лева. 
 
 ІІ.7. Имот № 008024 с площ от 39,997 дка, трета категория, местност 
„Дренака”, НТП: Нива, находящ се в землище гр.Завет, ЕКАТТЕ 30065, общ.Завет, 
обл.Разград, при съседи:  имот № 000438 – Полски път на Община Завет, имот № 
000199 - Полски път на Община Завет, имот № 008074 – Нива на Сурай Расим Кула, 
имот № 008025 – Нива на СОУ „Св.Св.Кирил и Методий”. 
 Имотът е актуван с АЧОС № 29/ 03.02.2009 г. 
 Данъчна оценка на имота: 5 291,60 лева. 
 Определя начална тръжна цена: 26 007,00 лева. 
 



 ІІ.8. Имот № 033005 с площ от 30,019 дка, трета категория, местност 
„Бостаните”, НТП: Нива, находящ се в землище гр.Завет, ЕКАТТЕ 30065, общ.Завет, 
обл.Разград, при съседи:  имот № 209001 - Гор. стоп. тер. МЗГ-НУГ, имот № 033002 
– Нива на Хайри Балкан и др., имот № 033055 – Нива на Шерифе Февзи Татар, имот 
№ 033088 – Нива на Елфида Назиф Мехмед, имот № 033089 – Нива на Нели 
Николова Христова, имот № 033081 – Нива насл. на ХРАМ СВЕТА ПАРАСКЕВА 
гр.Завет, имот № 033050 – Нива на Радка Недкова Иванова, имот № 033006 – Нива 
насл. на Исмаил Салимов Дервиш, имот № 000230 – Полски път на Община Завет, 
имот № 033004 – Нива на Джамийско настоятелство. 
 Имотът е актуван с АЧОС № 27/ 03.02.2009 г. 
 Данъчна оценка на имота: 3 971,50 лева. 
 Определя начална тръжна цена: 18 002,00 лева. 
 
 ІІ.9. Имот № 035001 с площ от 63,006 дка, трета категория, местност 
„Бостаните”, НТП: Нива, находящ се в землище гр.Завет, ЕКАТТЕ 30065, общ.Завет, 
обл.Разград, при съседи: имот № 035039 – Нива на Кязим Мустафа Емин, имот № 
035006 – Нива на Георги Щилиянов Харбов, имот № 000228 – Полски път на 
Община Завет, имот № 000271 - Полски път на Община Завет. Върху имота има 
следните ограничения: 66. Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно 
чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, 
определени със заповедта за обявяване на защитената зона и с плана за управление. 
 Имотът е актуван с АЧОС № 26/ 03.02.2009 г. 
 Данъчна оценка на имота: 8 335,70 лева. 
 Определя начална тръжна цена: 63 005,00 лева. 
 
 ІІ.10. Имот № 140027 с площ от 5,617 дка, трета категория, местност 
„Изворите”, НТП: Нива, находящ се в землище гр.Завет, ЕКАТТЕ 30065, общ.Завет, 
обл.Разград, при съседи: имот № 000408 – Полски път на Община Завет, имот № 
140028 – Нива на Община Завет, имот № 140025 – Пасище с храсти на Държавен 
поземлен фонд, имот № 140026 – Нива на Държавен поземлен фонд. Върху имота 
има следните ограничения: 66. Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно 
чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, 
определени със заповедта за обявяване на защитената зона и с плана за управление. 
 Имотът е актуван с АЧОС № 24/ 03.02.2009 г. 
 Данъчна оценка на имота: 825,70 лева. 
 Определя начална тръжна цена: 2 247,00 лева. 
 
 ІІ.11. Имот № 007021 с площ от 47,906 дка, трета категория, местност „Зелен 
дол”, НТП: Нива, находящ се в землище гр.Завет, ЕКАТТЕ 30065, общ.Завет, 
обл.Разград, при съседи: имот № 000438 – Полски път на Община Завет, имот № 
000199 – Полски път на Община Завет, имот № 007023 – Нива на Държавен 
поземлен фонд, имот № 007020 – Нива на „ССОЗ – КЛАС” ООД, имот № 000200 – 
Полски път на Община Завет. 
 Имотът е актуван с АЧОС № 23/ 03.02.2009 г. 
 Данъчна оценка на имота: 6 338,00 лева. 
 Определя начална тръжна цена: 31 139,00 лева. 
 
 ІІ.12. Имот № 141002 с площ от 38,430 дка, трета категория, местност 
„Расовата”, НТП: Нива, находящ се в землище гр.Завет, ЕКАТТЕ 30065, общ.Завет, 
обл.Разград, при съседи: имот № 141004 – Нива на „ССОЗ – КЛАС” ООД, имот № 



141003 – Нива на „АГРОСЕМ” ООД, имот № 000204 – Полски път на Община Завет, 
имот № 141001 – Нива на Сурай Расим Кула, имот № 141025 – Нива на „ССОЗ – 
КЛАС” ООД, имот № 141022 – Нива на Евгени Николаев Колев, имот № 141021 – 
Нива насл. на Пеню Иванов Миланов, имот № 141020 – Нива на Сурай Расим Кула, 
имот № 141019 – Нива на Хайрие Кадир Башева. 
 Имотът е актуван с АЧОС № 20/ 03.02.2009 г. 
 Данъчна оценка на имота: 5 649,20 лева. 
 Определя начална тръжна цена: 30 744,00 лева. 
 
 ІІ.13. Имот № 014043 с площ от 5,037 дка, трета категория, местност „Западен 
липак”, НТП: Нива, находящ се в землище гр.Завет, ЕКАТТЕ 30065, общ.Завет, 
обл.Разград, при съседи: имот № имот № 014045 – Нива на Държавен поземлен 
фонд, имот № 014046 – Нива на Държавен поземлен фонд, имот № 014044 – Нива на 
Община Завет, имот № 014042 – Нива на Пламен Борисов Климов и др., имот № 
014041 – Нива на Жюлфет Расим Кула, имот № 000193 – Полски път на Община 
Завет. Имотът е образуван от имот № 014011. Право на преминаване за имот № 
014044. 
 Имотът е актуван с АЧОС № 589/ 12.06.2002 г. 
 Данъчна оценка на имота: 740,40 лева. 
 Определя начална тръжна цена: 4 281,00 лева. 
 
 ІІ.14. Имот № 014044 с площ от 5,037 дка, трета категория, местност „Западен 
липак”, НТП: Нива, находящ се в землище гр.Завет, ЕКАТТЕ 30065, общ.Завет, 
обл.Разград, при съседи: имот № 014042 – Нива на Пламен Борисов Климов и др., 
имот № 014036 – Нива на Андрей Савов Деков, имот № 014037 – Нива на Пламен 
Стефанов Петров, имот № 014047 – Нива на Държавен поземлен фонд, имот № 
014046 – Нива на Държавен поземлен фонд, имот № 014043 – Нива на Община Завет. 
Имотът е образуван от имот № 014011. Право на преминаване за имот № 014043. 
 Имотът е актуван с АЧОС № 588/ 12.06.2002 г. 
 Данъчна оценка на имота: 740,40 лева. 
 Определя начална тръжна цена: 4 281,00 лева. 
 
 ІІ.15. Имот № 055015 с площ от 13,304 дка, трета категория, местност 
„Добруджански блок”, НТП: Нива, находящ се в землище с. Сушево, ЕКАТТЕ 
70384, общ.Завет, обл.Разград, при съседи: имот № 055036 – Нива на Йордан 
Димитров Симеонов, имот № 055016 – Нива на „ДЕЛТА” ЕООД, имот № 000116 – 
Полски път на Община Завет, имот № 055014 – Нива на Община Завет, имот № 
000088 – Полски път на Община Завет. 
 Имотът е актуван с АЧОС № 593/ 12.06.2002 г. 
 Данъчна оценка на имота: 1 857,90 лева. 
 Определя начална тръжна цена: 11 308,00 лева. 
 
 ІІ.16. Имот № 055014 с площ от 13,354 дка, трета категория, местност 
„Добруджански блок”, НТП: Нива, находящ се в землище с. Сушево, ЕКАТТЕ 
70384, общ.Завет, обл.Разград, при съседи: имот № 055015 – Нива на Община Завет, 
имот № 000116 – Полски път на Община Завет, имот № 055013 – Нива на Община 
Завет, имот № 000088 – Полски път на Община Завет. 
 Имотът е актуван с АЧОС № 592/ 12.06.2002 г. 
 Данъчна оценка на имота: 1 864,90 лева. 
 Определя начална тръжна цена: 11 351,00 лева. 



 
 ІІ.17. Имот № 055013 с площ от 13,348 дка, трета категория, местност 
„Добруджански блок”, НТП: Нива, находящ се в землище с. Сушево, ЕКАТТЕ 
70384, общ.Завет, обл.Разград, при съседи: имот № 000088 – Полски път на Община 
Завет, имот № 055014 – Нива на Община Завет, имот № 000116 – Полски път на 
Община Завет, имот № 055012 – Нива на ЗКПУ „ВЪЗРАЖДАНЕ”. 
 Имотът е актуван с АЧОС № 591/ 12.06.2002 г. 
 Данъчна оценка на имота: 1 864,00 лева. 
 Определя начална тръжна цена: 11 346,00 лева. 
 
 ІІ.18. Имот № 056116 с площ от 15,000 дка, трета категория, местност 
„Юсеин гьол”, НТП: Нива, находящ се в землище с. Сушево, ЕКАТТЕ 70384, 
общ.Завет, обл.Разград, при съседи: имот № 000095 – Полски път на Община Завет, 
имот № 056117 – Нива на ЕТ „АСОТЕКС-ХАМЗА ЧАКЪР”, имот № 005042 – 
Дървопроизв. пл. на МЗГ-ДЛ/ДДС. Имотът е образуван от имот № 056114. 
 Имотът е актуван с АЧОС № 600/ 12.06.2002 г. 
 Данъчна оценка на имота: 1 764,00 лева. 
 Определя начална тръжна цена: 12 000,00 лева. 
 
 ІІ.19. Имот № 029001 с площ от 24,906 дка, от които 7,471 – четвърта 
категория и 17,434 - трета категория, местност „Айгър кулак”, НТП: Нива, находящ 
се в землище с. Острово, ЕКАТТЕ 54417, общ.Завет, обл.Разград, при съседи: имот 
№ 000281 – Полски път на Община Завет, имот № 029002 – Нива насл. на Хюсние 
Вели Х Гьочгялди и др., имот № 000230 – Полски път на Община Завет, имот № 
000229 – Полски път на Община Завет. Върху имота има следните ограничения: 66. 
Защитена зона за опазване на дивите птици, съгласно чл.6, ал.1, т.3 и т.4 от Закона за 
биологичното разнообразие. Забраняват се дейности, определени със заповедта за 
обявяване на защитената зона и с плана за управление. 
 Имотът е актуван с АЧОС № 37/ 03.02.2009 г. 
 Данъчна оценка на имота: 3 635,20 лева. 
 Определя начална тръжна цена: 4 981,00 лева. 
 
 ІІ.20. Имот № 134101 с площ от 16,987 дка, трета категория, местност 
„Паласча”, НТП: Нива, находящ се в землище с. Острово, ЕКАТТЕ 54417, общ.Завет, 
обл.Разград, при съседи: имот № 000306 – Полски път на Община Завет, имот № 
134102 – Нива насл. на Рушуд Рюстемов Зенгинов, Землищна граница, имот № 
134001 – Нива на Община Завет. Върху имота има следните ограничения: 11. 
Електропровод 20 kV. На 10м от двете страни до крайните проводници или на 11м от 
оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда 
високостеблена растителност. 
 Имотът е актуван с АЧОС № 32/ 03.02.2009 г. 
 Данъчна оценка на имота: 2 871,70 лева. 
 Определя начална тръжна цена: 4 247,00 лева. 
 ІІІ. Определя стъпка за наддаване за имотите, описани в т.ІІ.1-20 – 5 % от 
началната тръжна цена. 
 ІV. Определя депозит за участие в публичния търг за имотите, описани в т.ІІ.1-
20 – 10 % от началната тръжна цена. 
 V. Не се допускат до участие в публичния търг лица, които по отношение на 
община Завет са неизправни длъжници, имат неизплатени наеми и неиздължени 
данъци и такси. 



 VІ. Спечелилите публичния търг участници, с които ще бъдат сключени 
договори за покупко-продажба на земеделска земя от ОПФ следва да влязат във 
владение след приключване на стопанската 2015/2016г. (но не по-късно от 
31.12.2016г.) и подписан протокол за предаване на имот. 
 VІІ. Възлага на Кмета на Община Завет да проведе публичния търг по реда на 
Глава осма от Наредба № 2 на ОбС за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, да издаде заповед и сключи договори за 
продажба на имотите, описани в т.ІІ.1-20. 
 VІІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и на 
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 

        Кандидатстване на община Завет пред Фонд „ Социална закрила“ с проектно 
предложение „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на 
Домашен социален патронаж гр.Завет“ и осигуряване на съфинансиране по 
проекта. 

                                                                                          Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
       Общинският съвет гр.Завет с 16(шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства – 1(един) от проведеното поименно гласуване,  
прие следното  

 
РЕШЕНИЕ  № 99 

 
Фонд „Социална закрила“ е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити 

към министъра на труда и социалната политика, създадена на основание чл.25 от 
Закона за социалното подпомагане. Фондът финансира проекти, свързани със 
социалното включване и подобряване  качеството на живот на посочените целеви 
групи, и създаващи възможност  за нов вид социални услуги в общността; подобряване  
условията на живот в специализираните институции, в т.ч. и материална база; 
подобряване на условията на живот на лица в риск; подкрепа в кризисни извънредни 
ситуации и положения. За средствата от фонд „социална закрила“ могат да 
кандидатстват общини, физически и юридически лица – търговски дружества, 
организации, доставчици на социални услуги и др. С решение на управителния съвет се 
отпускат  финансови средства в рамките на една календарна /бюджетна/ година. 
Разглеждането  и оценяването на проектите преминава на два етапа. Проектите се 
разглеждат и оценяват от Експертен съвет, който изготвя доклад  до Управителния 
съвет. Управителния съвет на фонд „ Социална закрила“  взема решение за 
финансиране или отказ на проекта. 

Домашен социален патронаж функционира от 1987г., за изминалия период е 
направена веднъж смяна на оборудването през 1998г. С развитието на социалната 
политика и включването ни в различни социални дейности като СУ “Обществена 
трапезария“ и дейност „Осигуряване на топъл обяд“, налагат увеличаване  на 
капацитета на услугите в ДСП, което води до амортизиране и смяна на оборудването в 
сградата. 



Община Завет има намерение да кандидатства с проектно предложение пред 
фонд „Социална закрила“ с цел осигуряване на финансови средства за модернизация на 
съществуващата материално техническа база на Домашен социален патронаж –           
гр. Завет. С реализацията на проекта ще се подобри качеството на обслужване на 
потребителите на социалната услуга. Общата сума на проекта, за която може да се 
кандидатства е до 21 600лв. Направено е запитване до търговци – доставчици на 
оборудване и е изготвено техническо задание за подмяна но остарялото кухненско 
оборудване  и покупка на нов инвентар. Средствата които общината трябва да 
предостави  като съфинансиране  по проекта са в размер на   10% от неговата стойност, 
или  2 160лв.,  а  останалата част от средствата  до 19 440лв.  се предвижда да бъдат 
осигурени от фонд „ Социална закрила“ . 

Тази дейност е заложена в Приоритетно направление 3:Грижа за старите хора за 
по-добър и достоен живот. 

Обща цел 3.Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички 
населени места в общината. 

Специфична цел 3.1.Развиване на широка мрежа от услуги в общността за 
осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в семейна и 
домашна среда: 

Мярка 3.1.1.Развиване и разширяване на дейностите в Домашния социален 
патронаж и обхващане на малките населени места. 

Дейност 3.1.1.1.Разширяване на обема и многообразието, и повишаване 
качеството на дейностите в Домашен социален патронаж гр. Завет, запазване на 
капацитет от 120 души, обслужване  бенефициенти от всички населени места на 
общината, като мобилна услуга   от Стратегия за развитие на социалните дейности в 
община Завет 2014-2020г. 

Във връзка с гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т. 6 и т.23  от Закона за 
местно самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл.18, ал.1, т.2 и  
чл.24, ал.1, т.2,т.5,  и чл.27, ал.1, т.6 от Закона за социалното подпомагане, Общинският 
съвет гр. Завет         

                                                       РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие за кандидатстване на община Завет с проектно предложение 
„Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален 
патронаж  гр. Завет“ пред фонд „ Социална закрила“ към министъра на труда и 
социалната политика. 

2. Поема ангажимент за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер на 
не по- малко от 10% от общата стойност на проекта, или 2 160лв., за сметка на 
бюджета на община Завет 

       3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и на 
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 ШЕСТА  ТОЧКА 
         Кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05FMOP001-03.02 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД“ - 2016 
                                                                                   Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
   



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

 
РЕШЕНИЕ  № 100 

 
През изминалата година община Завет успешно реализира проект по 

„Осигуряване на топъл обяд“ – 2015 за периода юни – септември 2015г., след което 
дейността се заменя от СУ „ Обществена трапезария“ реализирана чрез фонд 
„Социална закрила“  към МТСП която функционира през месеците октомври – април 
на текущата година. Тази година ръководството на общинска администрация реши да 
кандидатства само по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016“ , 
финансирана по  Оперативна програма за храни и /или основно материално 
подпомагане, съфинансирана  от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите 
се лица. В целевата група попадат лица и семейства на месечно подпомагане, лица с 
доказана липса на доходи и близки които да се грижат за тях,както и самотно живеещи 
лица и семейства, получаващи минимални пенсии. Подборът се прави по списъци 
предадени от Дирекция „Социално подпомагане „  гр.Кубрат. Услугата ще се предлага 
в Домашен социален патронаж гр. Завет и включва: топъл обяд/супа, основно ястие и 
хляб/ с определена стойност 2,30лв на храноден. Общата сума на проекта е 26 565лв, 
като ще бъдат изхранвани 70човека. Храненото ще започне от 01.09.2016г.  до 
30.04.2017г. За осъществяване на услугата община Завет ще направи избор на 
доставчик на хранителни продукти по чл.18, ал.1, т.2 и чл.3, ал.1, т.2 от Закона за 
обществените поръчки. 

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

връзка  с  чл.18, ал.1,т.2 от Закона за социалното подпомагане  и чл.36, ал.2, т.13 от  
Правилника за прилагане на  закона за социалното подпомагане,  Общинският  съвет  
гр. Завет   

 
Р Е Ш И: 

  
        1.Дава съгласието си за кандидатстване  пред Агенция за социално подпомагане по 
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура на 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-03.02 
„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД “ – 2016  за 70 човека , със стойност на проекта  
26 565лв. 
       2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
          Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 
 
 
 

 
ПО СЕДМА  ТОЧКА 

       Актуализиране на бюджета на Община Завет за 2016 година                                                                      
                                                                                  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  № 101 
              

Бюджета на Община Завет за 2016 година е приет с решение № 47 с протокол 
№04 от 29.01.2016 г. от 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 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 2016 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 2016г. 

вид разход §§ 

уточнен  
годишен 
план към 

30.04.2016г. 

корекция 
към 

10.06.2016 

актуализиран 
годишен план 

Общо разходи по бюджета на Община 
Завет в т.ч.   276671 0 276671 

1 1 122 ДЕЙНОСТ  
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 

  60100 8800 68900 
Основен ремонт на ДМА 51-00 46200 0 46200 

Придобиване на ДМА 52-00 11400 4800 16200 
Компютри и хардуер 52-01 5000 8800 13800 

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

придобиване на други ДМА 52-19 4000 -4000 0 
Придобиване на НДА 53-00 2500 0 2500 

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

Придобиване на земя 54-00 0 4000 4000 



5 3 524 ДЕЙНОСТ  
Домашен социален патронаж   32500 2200 34700 

Основен ремонт на ДМА 51-00 32500 0 32500 
Придобиване на ДМА 52-00 0 2200 2200 

придобиване на стопански инвентар 
52-05 0 2200 2200 

6 1 619 ДЕЙНОСТ  
Други дейности по жилищното 

строителство, благоустройството и 
регионалното развитие 

  0 31400 31400 
Придобиване на  НДА 53-00 0 31400 31400 

придобиване на други нематериални 
 дълготрайни активи 53-09 0 31400 31400 

6 2 623 ДЕЙНОСТ  
Чистота 

  141671 0 141671 
Придобиване на ДМА 52-00 141671 -9600 132071 

придобиване на сгради 52-02 9600 -9600 0 

придобиване на друго оборудване, 
 машини и съоръжения 52-03 5000 0 5000 

придобиване на транспортни 
 средства 52-04 127071 0 127071 

Придобиване на НДА 53-00 0 9600 9600 

придобиване на други нематериални 
 дълготрайни активи 

53-09 0 9600 9600 

7 2 714 ДЕЙНОСТ  
Спортни бази за спорт за всички 

  1000 -1000 0 
Придобиване на ДМА 52-00 1000 -1000 0 

придобиване на друго оборудване, 
 машини и съоръжения 52-03 1000 -1000 0 

8 6 866 ДЕЙНОСТ  
Общински пазари и тържища   10000 -10000 0 

Придобиване на ДМА 52-00 10000 -10000 0 

Др.оборудване,машини и съоражения 
52-03 10000 -10000 0 

8 6 898 ДЕЙНОСТ  
Други дейности по икономиката 

  31400 -31400 0 



Придобиване на НДА 53-00 31400 -31400 0 

придобиване на други нематериални 
 дълготрайни активи 

53-09 31400 -31400 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 184400 

 Функция 01 43700 43700 



122 

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

 Функция 05 32500 32500 

524 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ДСП ГРАД ЗАВЕТ 32500 32500 

 Функция 06 54000 54000 

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 30000 

606 

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

20000 20000 

 Функция 07 54200 54200 

738 

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 54200 

 
§5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 39000 39000 

 Функция 01 0 8800 

122 ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР 0 8800 

 Функция 05 0 2200 

524 ЗКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ДСП ЗАВЕТ 0 2200 

 Функция 06 25500 25500 

623 ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 2500 2500 

623 ЗАКУПУВАНЕ НА КОМБИНИРАН БАГЕР-ТОВАРАЧ 20000 20000 

623 ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОБЛОК С РЕМАРКЕ 3000 3000 

 Функция 07 13500 2500 

714 
 ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА СПОРТНА 
 ПЛОЩАДКА В С. СУШЕВО 1000 0 

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

866 
ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ 
 НА ЗАКРИТ ПАЗАР В ГРАД ЗАВЕТ 10000 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 





        ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                           
РАЗЧЕТ 

       

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

№ 
по 
ре
д 

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 965 559 258 400 428 501 0 278 658  
  §5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ 722 451 184 400 394 001 0 144 050  

  Функция 01 79 250 43 700 2 500 0 33 050  

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 

79 250 43 700 2 500 0 33 050  

  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 30 000 10 000 0 0 20 000 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 32 500 32 500 0 0 0  

1 524-МД ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ДСП ГРАД ЗАВЕТ 32 500 32 500 0 0 0  



  ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ 2 500 2 500 0 0 0  
  СМР 30 000 30 000 0 0 0  
  Функция 06 396 000 54 000 272 000 0 70 000  

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 

60 000 30 000 0 0 30 000 ДФЗ-РА И НДЕФ 

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

60 000 20 000 0 0 40 000 ДФЗ-РА И НДЕФ 

  Функция 07 89 200 54 200 0 0 35 000  
1 738 - 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 

89 200 54 200 0 0 35 000  

  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 34 000 12 000 0 0 22 000 ДФЗ-РА И НДЕФ 
  СЪФИНАНСИРАНЕ НА СМР 35 000 35 000 0 0 0  
  §5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ 

АКТИВИ 
195 608 39 000 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 06 135 071 25 500 5 500 0 104 071  



 
 
 
 
 
 

1 623 - МД- 
52-03 

ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ 

5 000 2 500 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 5 100 2 500 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 

2 745 - МД-52-
05 

ЗАКУПУВАНЕ НА ФУРНА ЗА СВАТБЕНА ЗАЛА 
С.БРЕСТОВЕНЕ 

2 500 2 500 0 0 0  

  §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. 

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

 
 
 
 

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



 


