
                                   

 
 

                                                    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  22  от  15.09.2017  година 
 

ПО  ПЪРВА ТОЧКА 
          Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния  ред на извънредното  
заседание на  Общото събрание на „Асоциация по В и К” на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД гр. Разград на 03.10.2017г.  
                                                                                              Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС  
        Общинският съвет гр.Завет с  12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват  - 5(пет) от проведеното поименно гласуване, прие 
следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 244 
 

В деловодството на Общинския съвет гр. Завет на 05.09.2017 година е постъпило 
писмо от Областния  управител на област Разград, в качеството му на Председател на 
„Асоциация по ВиК” на обособената территория, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград, с което се свиква извънредно заседание на Общото събрание на 
Асоциацията, което ще се проведе на 03.10.2017г. (вторник) от 14:00 ч. в зала 712 на  
Областна администрация Разград, при следния  дневен ред: 

1. Съгласуване на план за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите, на 
основание чл. 4.2 б. „г”от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и  канализационните 
услуги. 

2. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в 
бюджета за 2018 година на основание чл. 20, ал. 3 от  Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. 

3. Други. 
 
На основание чл. 10, ал. 5, т. 5 от  Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, Председателят на  АВиК предоставя на  
Общинския съвет предложения за решения по т. 1 и т. 2 от дневния ред, както следва: 

 
Решение 1: На основание чл.198в, ал.4  от Закона за водите, във вр. с чл. 4.2 б. „г”от 

Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията 
и предоставяне на водоснабдителните и  канализационните услуги,  членовете  на Общото 
събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  
„Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, съгласуват  план за стопанисване, 
експлоатация и поддръжка на активите. 

След анексиране на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните 
услуги на основание чл.2.2 – увеличаване на територията, чрез присъединяване на  община 
Кубрат и Община Завет, Плана за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите 
следва да бъде актуализиран  по инициатива на ВиК оператора, като същия се задължава 



да стопанисва, експлоатира и поддържа  публичните активи с дължимата грижа и в 
съответствие с добрите инженерни практики. 

Решение 2: На основание чл.198в, ал.4  от Закона за водите, във вр. с чл.20, ал. 3 от 
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 
канализация, членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от  „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат решение 
препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета  за 2018 година да е в 
размер на 9 485,15 лева (девет хиляди, четиристотин осемдесет и пет лева и  петнадесет 
стотинки). 

 
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 водоснабдяване  и канализация – разпределението на  процентното 
съотношения на гласовете на членовете е както следва: 

 
Областният управител, представляващ държавата 35,00% 
Община Разград 25,37% 
Община Попово 14,29% 
Община Кубрат 9,11% 
Община Завет 5,25% 
Община Лзница 4,60% 
Община Опака 3,31% 
Община Цар Калоян 3,07% 

 
Предвид  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 извънредно заседние на  Общото събрание на 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” 
ЕООД гр. Разград, насрочено за 03.10.2017г. (вторник) от 14:00 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 заседние на Общото събрание на Асоциацията по ВиК. 
2. При невъзможност  да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да 

упълномощи с изрично пълномощно арх. Денис Юнал Татар - заместник кмет на Община 
Завет за представител на Община Завет в Общото събрание на Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград.  

 
3.   Съгласува  позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 



3.1. По т. 1 от дневния  ред –  Съгласуване на план за стопанисване, експлоатация и 
поддръжка на активите, на основание чл. 4.2 б „г”от Договора за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 
водоснабдителните и  канализационните услуги, представителят на Община Завет в 
Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от  
„Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да гласува «ЗА»  следното  решение: На 
основание чл.198в, ал.4  от Закона за водите, във вр. с чл. 4.2 б „г”от Договора за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителните и  канализационните услуги,  членовете  на Общото 
събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  
„Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, съгласуват  план за стопанисване, 
експлоатация и поддръжка на активите. 

След анексиране на Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните 
услуги на основание чл.2.2 – увеличаване на територията, чрез присъединяване на  община 
Кубрат и Община Завет, Плана за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите 
следва да бъде актуализиран  по инициатива на ВиК оператора, като същия се задължава 
да стопанисва, експлоатира и поддържа  публичните активи с дължимата грижа и в 
съответствие с добрите инженерни практики. 

3.2. По т. 2 от дневния ред - Приемане на решение за препоръчителния размер н 
авноскат ана държавата в бюджета за 2018 година на основание чл. 20, ал. 3 от  
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 
канализация, представителят на Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К 
на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да 
гласува «ЗА»  следното  решение:  На основание чл.198в, ал.4  от Закона за водите, във вр. с 
чл.20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 
водоснабдяване и канализация, членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. 
Разград,приемат решение препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета  
за 2018 година да е в размер на 9 485,15 лева (девет хиляди, четиристотин осемдесет и пет 
лева и  петнадесет стотинки). 

 
3.3. 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. 

4. 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 Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 

                                                             
 
 
 



 
 
                                                                        
                                                           ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                               Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 22 от 15.09.2017  година 

 
ПО  ВТОРА ТОЧКА 

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

       Общинският съвет гр.Завет с  11 (единадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 1(един), отсъстват  - 5(пет), прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 245 
 

          В деловодството на Общинска администрация Завет  за  периода от  юли – септември 
на тази година   са  постъпили  14  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 14  лица, посочени  в  настоящето предложение.  
          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  100.00 (сто) лева на  
Гюлджан Куртчу от гр.  Завет, ул.  „Латинка” № .. за лечение. 

2. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто) лева на  Хайри  
Махмуд от с. Иван Шишманово, ул.  „В.Левски” № .. за лечение. 

3. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто) лева на  
Весиле Еминова от с. Брестовене, ул.  „Хр. Ботев” № .. за лечение. 

4. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто) лева на  Фатме  
Делихасанова от с. Острово, ул. Байкал № .. за лечение. 

5. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 20.00 (двадесет)   лева на 
Васвие  Сали  от с. Прелез, ул. „Й.Йовков” № … за лекарства. 

6. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 20.00 (двадесет)   лева на 
Садика Исмаил от с. Прелез, ул. „Чапаев” № … за лекарства. 

7. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 20.00 (двадесет)   лева на 
Вилдан  Али от гр. Завет, ул. Люлин № … за лекарства. 

8. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 20.00 (двадесет)   лева на 
Атче Ибрям от  с. Прелез,  ул. Й.Йовков № .. за неотложни нужди. 

9. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 30.00 (тридесет)   лева на 
Рафи  Касим от  гр. Завет,  ул. Байкал № … за неотложни социални нужди. 

10. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 30.00 (тридесет)   лева на 
Зюмбюл  Янкова, от гр. Завет,  ул. Хр.Ботев № …. за неотложни  социални нужди. 



11. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50.00 (петдесет)   лева на 
Рашид Рашид, Прелез, Й.Йовков № … за лечение. 

12. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50.00 (петдесет)   лева на 
Кязим Ахмед, Веселец, „В.Левски” № …  за лечение. 

13. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50.00 (петдесет)   лева на 
Фатме Юсеин, Прелез, Еделвайс № … за лечение. 

14. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50.00 (петдесет)   лева на 
Юлиян Маринов, Завет, Вихрен № … за лечение. 

 
Всичко  раздадени средства: 740.00 лева 
 

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

  16. 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 Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                              ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                                      

                                                              Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

Протокол  № 22 от 15.09.2017  година 
 

ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 
        Приемане на Наредба за  организация и управление на общинския пазар.  
                                                                                   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
       Общинският съвет гр.Завет с 12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула) от проведеното поименно гласуване, прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 246 
 

Предстои откриване на общинския пазар гр. Завет, поради което е необходимо да 
приемем правния ред за функционирането и управлението му. Такъв правен ред не е 
създавана в нашата община, тъй като досега не сме имали общински пазар.  
 С Наредба за организация и управление на общинския пазар ( Наредбата) се уреждат 
редът и условията за функционирането на общинските пазари  на територията на община 
Завет, с цел да се гарантира законосъобразността и дейността им и да се защитят интересите 
на гражданите. 
 Причини, които налагат приемането: 

Необходимост от създаване на нов местен нормативен документ, свързан с 
управлението и вътрешния ред на общинския пазар, реда и условията за предлагане на стоки 
в съответствие с нормативната уредба в Община Завет. 

Целите, които се поставят: 
 Равноправни и изгодни условия за разгръщане на свободна стопанска инициатива на 

производители и търговци и осъществяване на лоялна конкуренция между тях. 
 Оптимална организация на търговията на общинския пазар. 
 По-добър ред и законност на общинския пазар и осъществяване на ефикасен контрол 

по спазване нормативните актове на компетентните разпоредителни органи. 
Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
Към настоящия момент не са необходими финансови средства за прилагането на 

новата уредба.  
Очаквани резултати от прилагането: 

Да улесни и насърчи извършването на стопанската дейност на територията на Община Завет. 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на 
Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. 

 
Проектът на настоящата Наредба за организация и управление на общинския пазар и 

докладът към него, предвид изискванията на чл. 26,ал. 3 от Закона за нормативните актове ( 
ЗНА)  e  публикуван на интернет страницата на община Завет  на www.zavet_ob@zavet-bg. 
като срокът за отправяне на предложения и становища по проектите е 30 дена. 



Към  настоящия момент предложения и допълнения по него не са постъпили.  
 
Предвид гореизложеното  и на основание чл. 76, ал.3 и чл.77 от АПК във връзка с чл. 21, 

ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 и чл. 8 от ЗНА, Общинският  съвет  гр. Завет   
 

РЕШИ: 
 

1. Приема Наредба №30 за организация и управление на общинския пазар, съгласно 
приложение № 1, неразделна част от настоящото решение, както следва: 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                     ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                           Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №22  от 15.09.2017  година 
 

          ПО  ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
         Приемане на годишния отчет за изпълнението на  бюджета и на сметките за 
средства от Европейския съюз на Община Завет за 2016 г. 
                                                                                             Докл.: А.Велиев–Кмет на Община                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                      
        Общинският съвет гр.Завет с  12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват  - 5(пет) от проведеното поименногласуване, прие 
следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 247 
 

Във връзка с изискванията на чл. 140, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл. 44, 
ал.1 от Наредба № 10 за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за местните 
дейности за следващите три години за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането 
на бюджета на община Завет, Кметът  на Община Завет  представя на Общинския съвет гр. 
Завет  

 

Г О Д И Ш Е Н   О Т Ч Е Т 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2016 ГОД. 

 

 След проведено публично обсъждане с  Решение № 47 по Протокол № 04 от 
29.01.2016 на Общински съвет - Завет е приет бюджета на общината, както и на всички 
второстепенни разпоредители с бюджет по пълна бюджетна класификация в размер на 
6 023 077 лева.  

 Приходите и разходите за държавните дейности са в размер на 3 686 095 лева. 

 Приходите и разходите за местни дейности са в размер на 2 336 982 лева, в.т.ч. 
средства за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи в размер на 214 745 
лева. 

 Общинския бюджет се изпълнява от Кмета на общината, като първостепенен 
разпоредител с бюджет и 13 (тринадесет) второстепенни разпоредители с бюджет: 

1. ОП „ВОДЕН-2009“ гр.Завет; 
2. ПГЗ „Кл.Арк.Тимирязев“ гр. Завет; 
3. СОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Завет; 
4. ОУ „Христо Ботев“ с. Брестовене; 
5. ОУ „Христо Ботев“ с. Острово; 
6. ОУ „Христо Ботев“ с. Веселец; 
7. ОУ „Васил Левски“ с.Сушево; 
8. ОДЗ „Слънчо“ гр.Завет; 
9. ЦДГ „Червената шапчица“ с.Брестовене; 



10. ЦДГ „Радост“ с.Острово; 
11. ЦДГ „Пролет“ с.Веселец; 
12. ЦДГ „Славейче“ с.Прелез; 
13. ЦДГ „Осми март“ с.Сушево 

 
 С Решение № 47 по Протокол № 04 от 29.01.2016 г. на Общински съвет - Завет са 
определени правата, задълженията и отговорностите на второстепенните разпоредители с 
бюджет. 

 Със Заповед № УД-02-09-92 от 10.03.2016 г. са определени правата, задълженията и 
отговорностите на второстепенните разпоредители с бюджет (училища и детски градини). 

 Със Заповед № УД-02-09-202 от 01.06.2016 г. са определени правата, задълженията и 
отговорностите на второстепенния разпоредител с бюджет общинското предприятие ОП „ 
Воден 2009“ гр. Завет. 
 През годината няма закриване или сливане на второстепенни разпоредители с 
бюджет. 
 Към 31.12.2016 г. уточненият размер на плана на приходите и разходите, в резултат на 
извършени корекции във взаимоотношенията на общината с Централния бюджет, получени 
трансфери от министерства, областна администрация и решения на Общинския съвет е в 
размер на 7 347 450 лв. 

 Изпълнението на приходите по бюджета на община Завет към 31.12.2016 г. е в размер 
на 6 437 794 в т.ч. за държавни дейности 3 640 331 лв. и 2 797 463 лв. за местни дейности, 
в.т.ч. 114 33 за дофинансиране, а изпълнението на разходите общо е в размер на 6 437 794 лв. 
Наличността по сметките в края на периода към 31.12.2016 г. е в размер на 783 441 лв.  

 Годишният отчет за изпълнението на бюджета на Община Завет за 2016 година е 
заверен от Сметна палата с независимо одитно становище „заверка с резерви“. Основните 
консттации, които влияят за изравяването на становището са: 

1. В общинския администрация гр.Завет не е извършена годишна инвентаризация на 
инфраструктурните обекти; 

2. В отчетна група „Бюджет“ придобити разграничими активи с единична стойност над 
определения праг за признаване на ДМА (500лв.) в размер на 22 291 лв. са неправилно 
осчетоводени като разход за придобиване на инфраструктурни обекти. 

3. Предоставени заемообразни средства от община Завет за Сдружение МИГ Завет-
Кубрат за кандидатстване и реализиране на проекта суми в размер на 31 900 лв., са 
неправилно осчетоводени като разчети с бюджети на общини, вместо като 
предоставена временна финансова помощ. 

4. Получени средства за директни плащания по схема за единно плащане на площ на 
хектар земя получени от ПГЗ „Кл.А.Тимирязев“ гр.Завет в размер на 24 808 лв. са 
отчетени погрешно , като трансфер по дебита на сметка 7532 „ Касови трансфери 
от/за сметки за средства от ЕС на бюджетни организации“, вместо  като приход по 
сметка 7481 „Получени текущи помощи и дарения от ЕС“ 

5. В отчетна група „Бюджет отчислени за дейностите по обезвреждане на отпадъци по 
реда на 1л.60 и 64 от Закона за управление на отпадъците в размер на 2 102 
лв.,неплатени към 31.12.2016 година са неправилно начислени като касов трансфер на 
дебита на сметка 7522 „Касови трансфери от/за бюджетни организации от подсектор 
Централно управление“ в кореспонденция със сметка 4010 „Задължения към 
доставчици от страната“, вместо като коректив за задължения по дебита на сметка 



4970 „Коректив за задължения към бюджетни организации“ в кореспонденция със 
сметка 4548 „Други разчети с общини-задължения(приходно-разходни позиции). 

 На основание чл.56, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) през периода 
01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. са извършени корекции в размера на бюджетните 
взаимоотношения с централния бюджет, с което се увеличава (плана) приходната част на 
бюджета с 1 324 373 лв. Общата рамка на първоначалния план на бюджета се увеличи от 
6 023 077 лева на 7 347 450 лева. 

 Основната задача на общинското ръководство бе, да не се допусне отстъпление от 
заявените приоритети през годината, а именно: 

1. Гарантиране на финансова стабилност при управление на общинския бюджет; 
2. Осигуряване на спечелени проекти по оперативни програми и на допълнителни 

разходи, свързани както с реализацията им, така също и с устойчивост на 
резултатите от приключилите проекти; 

3. Подобряване условията за провеждане на учебния процес в училищата и 
детските градини на територията на общината, чрез провеждане на 
енергоефективни и благоустройствени мерки; 

4. Спазване принципите на законосъобразност и целесъобразност. 
 

1.Изпълнение на приходите за делегираните от държавата дейности към 31.12.2016 г. 

 

ПЛАН 2016 ИЗПЪЛНЕНИЕ %

3305857 3193714 96.607748

103537 103537 100

-7394 -7394 100

4946 4946 100

252803 252803 100

0 -163108

0 34307

257646 226754 88.009905

0 0

-6772 -6574 97.076196

1346 1346 100

3911969 3640331 93.05623ВСИЧКО ПРИХОДИ ЗА ДД

Приходи ДД

7.Събрани средства за сметка на други бюджети (&88-00)

8.Приходи от собственост (& 24-00 и & 28-00)

9.Други неданъчни приходи (&36-00)

10. Внесен данък в/у приходите (&37-00)

11.Помощи и дарения от страната (&45-00)

12.Помощи и идарения от чужбина 

1. Получен трансфери от ЦБ (&31-00)

2.Получени трансфери (&61-00)

3.Предоставен трансфер (&62-00)

4.Трансфери от/на държавни предприятия (&64-00)

5.Наличност в началото на периода в лв.(& 95-01)

6.Наличност в края на периода в лева (&95-07)

 
 
 

2.Изпълнение на приходната част за местни дейности към 31.12.2016 г. 



 Приходите от местни дейности се формират от имуществени данъци /местни данъци/, 
съгласувани с НАП , включват всички имуществени данъци. Неданъчни приходи – 
постъпления от операции с общинско имущество, местни такси, като се  дава  възможност за 
определяне на конкретния им размер от общинския съвет, приходите се събират от 
общинската администрация, с изключение на тези, за които е предвиден друг ред в закона. 
Приета е Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги; 
глоби, лихви и други неданъчни приходи с общински характер. Трансфери от ЦБ за местни 
дейности, включват обща изравнителна субсидия, утвърдена с чл.50, от ЗДБРБ за 2016 г. 
Изравняват се постъпленията от местни данъци до отчетените за предходната година средно 
за страната приходи на едно лице. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на 
общински дейности - средствата се използват по утвърден от Министерство на финансите 
(МФ) поименен списък за КР, приет от Общински съвет – Завет. 
 

Вид приход за общински дейности План 2016 г.
Изпълнение към 

31.12.16г.
%

І.1. Имуществени данъци (&01-00; 13-

00;20-00)

391 377
433 394 110.74

І.2. Не данъчни приходи (&24-00;27-

00;28-00;36-00;37-00;40-00;41-00;45-00)

1 199 367

1 217 094 101.48

ІІ. Взаимоотношения с ЦБ (&31-00) 1 750 900 1 750 101 99.95

В т.ч.                                              -обща 

изравнителна субсидия (&31-12)
692 500 692 500 100.00

 - субсидия за кап.разходи (&31-13) 1 058 400 1 057 811 99.94

 - др.получ.транф. от ЦБ (&31-20) 0 -210

ІІІ. Трансфери между бюджети (&61-

00)

-24 685
-18 553 75.16

IV.Трансфери м/у бюджети и сметки

за средства от ЕС (&62-00)

0
0

ІV. Временни безлихвени заеми (&78-

00)

104 071 104 071
100.00

V. Операции с финансови активи и

пасиви

19 451 -600 882

Предоставена временна фин.помощ

(&72-00)

-5 000 -31 900

-Наличност на лв. в нач. на периода

(&95-01)
19 451 19 451 100.00

-Наличност на лв. в края на периода

(&95-07) 0 -620 333

Временни безлихвени заеми между

бюджет и сметки на СЕС (&76-00)
0 -55 862

ВСИЧКО ПРИХОДИ за ОД 3 435 481 2 797 463 81.43

 
 

 От таблицата е видно, че приходите за общинските дейности към  31.12.2016 година   
са изпълнени  81.43 %., като имуществените данъци са изпълнени  на 110.74 %  което 
представлява 433 394 лв. ,неданъчните приходи са изпълнени на 101.48 %, което 
представлява 1 217 094 лв. Общата изравнителна субсидия е изпълнена на 100%. 

 През 2016 г. разходите, финансирани чрез общинските бюджети, се разделят на три 
групи: 



- за държавни дейности; 
- за общински дейности. 
- За дофинансиране на държавни дейности с общински приходи. 

 

3.Изпълнение на разходната част на делегираните от държавата дейности към 
31.12.2016 г. 

 Текущата  издръжка е разпределена съгласно бюджетната класификация. Не се 
планират кредити за разходи, които  се възстановят от ЦБ на база фактически изразходвани 
средства по предназначение, чрез заявка до МФ (напр.присъдена издръжка). 

 

 

 

Вид разход- ДД
План  

2016г.

Изпълнение 

към 

31.12.2016г.

относ. 

дял  - 

план

относ. 

дял - 

изпълн

. 

% 

изпълн.

Трудови разходи 3009834 2940795 76.94 80.78 97.71

Веществена издръжка 554872 472698 14.18 12.99 85.19

Стипендии 22871 18320 0.58 0.50 80.10

Трансфери за домакинства 30745 29902 0.79 0.82 97.26

Капиталови разходи 127594 13064 3.26 0.36 10.24

Субс за нефин.предпр. 163840 163839 4.19 4.50 100.00

р-ди за чл.внос и уч.в нетърг.орг. 500 0 0.01 0.00

платени дан. и такси 1713 1713 0.04 0.05 100.00

В С И Ч К О р-ди за ДД: 3911969 3640331 100.00 100.00 93.06  
  

 Към 31.12.2016 година е постигнато изпълнение на разходите в размер на 93.06 %  за 
държавни дейности, т.е. в размер на 3 640 331 лв.    

 От таблицата се вижда, че най-голям относителен  дял заемат трудовите разходи, в 
които се включват РЗ, ДОО, здравни осигуровки, като е спазена числеността.  

   Разходите за веществената издръжка, са с процент на изпълнение – 85.19 %.   

 Стипендиите са изпълнени на 80.10 %  в размер на  18 320 лв. 

 В следващата таблица са дадени разходите за държавни дейности по функции : 



ПЛАН %

559498 99.99982

234805 38.90931

2715800 97.65082

122103 70.7501

113038 74.62977

166725 99.9994

0

0

3911969 93.05623

84360

166724

0

0

3640331

ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 

31.12.2016Г.

559497

91361

2652001

86388

Д-СТИ ПО ПОЧИВНО ДЕЛО

ИКОНОМИЧЕСКИ Д-СТИ

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВ. И НЕОТЛ. Р-ДИ

ОБЩО ДД

ФУНКЦИЯ ДД

ИЗО

ОТБРАНА

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

СОЦ.ОСИГИГУРЯВАНЕ

 
 

4.Изпълнение на разходите за местни дейности към 31.12.2016 г. 

 Разходите за общински дейности се финансират с приходи от местни данъци, местни 
такси, други неданъчни приходи, изравнителна субсидия. 

      Общинският съвет определя вида, обхвата и обема на местните дейности и услуги, 
съобразно заявените потребности и годишните цели, в рамките на дългосрочната стратегия на 
тези услуги. 

       За осигуряването на местните дейности общинският съвет приема конкретни решения 
за: численост на персонала и средни брутни работни заплати, разходи за работно облекло, 
СБКО / 3 % към ФРЗ /,за представителни цели на кмета на общината, помощи и други целеви 
средства.  

 

 

Вид разход- МД
План  

2016г.

Изпълнение 

към 

31.12.2016 г

относ. 

дял  - 

план

относ. 

дял - 

изпълн. 

% 

изпълн

.

Трудови разходи 382 729 355 985 11.88 13.27 93.01

Веществена издръжка 1 147 183 1 040 102 35.62 38.76 90.67

Обезщет.и помощи 10 000 8 620 0.31 0.32 86.20

Капиталови разходи 1 619 389 1 219 759 50.28 45.46 75.32

Субс за нефин.предпр. 43 500 43 500 1.35 1.62 100.00

Р-ди за чл.внос 12 360 9 874 0.38 0.37 79.89

резерв за напр.и неотл.р-ди 0 0 0.00 0.00

Разходи за лихви 0 0 0.00 0.00

Платени държ.данъци и так 5 575 5 290 0.00 94.89

В С И Ч К О р-ди за МД: 3 220 736 2 683 130 99.83 99.80 83.31  
  

 Трудовите разходи са приоритетни и са с предимство в поредността на 
разплащанията. Същите възлизат на  355 985 лв.  



      В разходите за веществена издръжка са включени разходи за медикаменти, храна, 
горива, вода, осветление, чистота и други в общинските дейности.  

В следващата таблица са дадени разходите за местни дейности по функции : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Просрочени вземания и задължения 

 Размерът на просрочените задължения по бюджета на общината към 31.12.2016 г. 
възлиза на  31 042.99 лв. , като се отнасят за издръжка – неплатени фактури към Регионално 
депо гр. Разград и неплатени фактури за консултантска услуга към фирма „Инвестиционно 
проектиране“ ЕООД гр. Шумен. 

 Просрочените задължения на Община Завет към 31.12.2016г. възлизат на 31 042.99 
лева.  

 

вид № дата

ф-ра 1000000051 28,09,2016 301 Инвестиционно проектиране  ЕООД Ш-н 1020 консултатска у-га 14 400.00

ф-ра 1000000052 28,09,2016 301 Инвестиционно проектиране  ЕООД Ш-н 1020 консултатска у-га 6 000.00

ф-ра 1000000071 22,11,2016 301 Инвестиционно проектиране  ЕООД Ш-н 1020 т проект гр. пазар 7 200.00

ф-ра 0000053967 14,07,2016 057 Община Разград 1020 префактур. у-га 596.57

ф-ра 0000054015 12,08,2016 057 Община Разград 1020 префактур. у-га 591.80

ф-ра 0000054079 28,09,2016 057 Община Разград 1020 префактур. у-га 997.14

ф-ра 0000054136 28,10,2016 057 Община Разград 1020 префактур. у-га 496.72

ф-ра 0000054189 25,11,2016 057 Община Разград 1020 префактур. у-га 760.76

всичко: 31 042.99

вид разход сума
документ

доставчик &код

 

 

 Размерът на просрочените вземания към 31.12.2016 г. по бюджета на общината са в 
размер на 24 188.49 лв. от наем земя, от такса ЦДГ, такса ДСП, от наказателни постановления 
и от лихви по просрочени вземания. 

 Просрочените вземания към 31.12.2016г. са в размер на  24 188.49лв. в това число:  

 

 

ПЛАН ИЗПЪЛНЕНИЕ %

691443 535710 77.4771

206107 179813 87.24255

190824 182337 95.55245

1494702 1369552 91.62709

209452 193385 92.32903

428208 222333 51.92173

3220736 2683130 83.30798

ИКОНОМИЧЕСКИ Д-СТИ

ВСИЧКО

ФУНКЦИИ МД

ИЗО

ОБРАЗОВАНИЕ

СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ, 

ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

ЖИЛ.СТР.,БЛАГОУСТР. 

КОМУН.СТОП. И ОПАЗВАНЕ 

НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПОЧИВНО ДЕЛО, 

КУЛТУРА И РЕЛИГ.Д-СТИ



№ по 
ред 

 

ВЗЕМАНИЯ ОТ: 

РАЗМЕР НА ВЗЕ- МАНИЯТА 
В ЛЕВА 

1. Наем от земя 9 917.93 

2. Такса храна от ДСП 10 710.59 

3. Такса храна от ЦДГ 2 565.17 

4. Наказателни постановления 700.00 

5. Лихви по просрочени вземания 294.80 

 ВСИЧКО: 24 188.49 

 

 В следващата таблица са описани подробно просрочените вземания- по вид вземане и 
по контрагенти: 



№ 

по 

ред

Вид вземане и контрагент

к
о

д
 п

а
р

ти
д

а

Булстат/ЕГН

П
р

и
х
о

д
е
н

 

п
а
р

а
гр

а
ф

Просрочено 

вземане

1 Наем имущество 24-05 0.00

2 Наем земя 24 -06 9 917.93   

2.1 "Лигнум холдинг" АД дог. 143/19.09.2012 263 117614776 3 507.88   

2.2 "Лигнум холдинг" АД дог. 144/19.09.2012 263 117614776 4 303.92   

2.3 "Лигнум холдинг" АД дог. 145/19.09.2012 263 117614776 2 106.13   

3 Такса храна ЦДГ 27 - 01 2 565.17   

3.1 Завет - МОЛ Снежана Христова 224 514.11   

3.2 Брестовене - МОЛ Халиме Н. Шакирова 051 1 243.43   

3.3 Острово - МОЛ Леман С. Кърмазова 254 260.00   

3.4 Веселец - МОЛ Зейтие Х. Али 033 198.63   

3.5 Прелез - МОЛ Нилюфер Ф. Осман 206 231.00   

3.6 Сушево -  МОЛ Ресмие Ф. Юсеин 257 118.00   

4 Такса храна ДСП 27 - 04 10 710.59   

4.1 Такса храна ДСП МОЛ Севдие Халач 223 334.54   

4.2 Такса храна ДСП МОЛ Гюлджан Осман 106 10 376.05   

5 Лихви по просрочени вземания 28-02 294.80   

5.1 "Лигнум холдинг" АД дог. 143/19.09.2012 263 117614776 104.27   

5.2 "Лигнум холдинг" АД дог. 144/19.09.2012 263 117614776 127.93   

5.3 "Лигнум холдинг" АД дог. 145/19.09.2012 263 117614776 62.60   

6. Наказателни постановления 28-02 700.00   

6.1

Красимир Катев Асенов гр. Завет ул. 

"Калето" №21 НП 002/22.01.2016 306 50.00   

6.2

Сергей Асенов Атанасов гр. Завет ул." 

Люлин" №15 НП 003/15.03.2016 307 50.00   

6.3

Кадир Антонов Кирилов гр. Завет ул. 

"Калето" №31 НП 004/15.03.2016 308 50.00   

6.4

Каплан Хюсеинов Гьочгелди с. Острово 

ул "Хан Кубрат" №1 НП 005/15.03.2016 309 50.00   

6.5

Халид Гюрсел Халид с. Брестовене ул. 

"Христо Ботев" №26 НП 006/20.04.2016 314 50.00   

6.6

Бенан Салим Сали гр. Завет ул. 

"Витоша" №2 НП 007/20.04.2016 315 50.00   

6.7

Осман Ниязи Осман гр. Завет ул. 

"Оборище" №3 НП 011/27.05.2016 321 50.00   

6.8

Исуф Ахмед Ахмед гр. Завет ул. 

"Люлин" №8 НП 012/20.06.2016 325 50.00   

6.9

Росен Веселинов Митков гр. Завет ул. 

"Люлин" №28 НП 013/20.06.2016 326 50.00   

6.10

Аделина Аврамова Симеонова гр. Завет 

ул. "Цар Симеон №60 НП 014/07.07.2016 331 50.00   

6.11

Али Азисов Салиев гр. Завет ул. Цар 

Симеон №60 НП 015/07.07.2016 332 50.00   

6.12

Сергей Асенов Атанасов гр. Завет ул. 

Люлин №15 НП 016/29.07.2016 333 100.00   

6.13

Гюлвер Хасанова Ибрямова с. Острово 

ул. "Хан Кубрат" №40 НП 017/29.07.2016 50.00   

ВСИЧКО: Х Х Х 24 188.49    

 
 



   Капиталови разходи  

Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 2016 година е 
приет с Решение № 47 с Протокол № 4 от 29.01.2016 г. от Общинския съвет на гр. Завет. 
През 2016 година плана на капиталовите разходи се актуализира на заседания на общинския 
съвет гр.Завет. 

Уточнения  план на капиталовите разходи с източник на финансиране целева 
субсидия от републиканския  бюджет, бе в размер на 258 400 лв. С ПМС 209/18.08.2016 и 
ПМС  192/29.07.2016 плана на капиталовите се актуализира с 800 000 и достигна до 1 058 400 
лв.Усвоените средства са в размер на 828 808 лева. 

В плана на капиталовите разходи бяха включени и средства в размер на 11 000 лева 
прехвърлени от целевата субсидия 2015 година за разходване през 2016 година, от които са 
усвоени 10 655 лв. 

Уточнения план на капиталовите разходи с източник на финансиране – собствени 
средства е в размер на 561 894 в т.ч. са включени и разходите във функция 3 „Образование”. 
Усвоените средства в края на отчетния период са в размер на 289 289 лева. 
 Уточнения план на капиталовите разходи с източник на финансиране – други бяха в 
размер на 299 138  лева, от които 104 071 са средства от безлихвен заем от ПУДООС.  
 Усвоените средства в края на отчетния период са в размер на 114 808 лева. 

През 2016 година от целевата субсидия за капиталови разходи е прехвърлена сумата 
от 205 874 лева,  за разходване за същата цел през 2016 година. Обектите , за който ще се 
разходват тези средства са: 
1. ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАДСКИ ПАЗАР ПО ПМС  192/29.07.2016 – 205 874 лева., от които 

200 062 лв. по ПМС 192/29.07.2016 и 5 812 лв. ЦС за 2016 г. 
2. ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ЗАВЕТ – 26 000лв. 
3. Неусвоен лимит 588,65 лв.  
 
Временни безлихвени заеми  - Временните безлихвени заеми между бюджети и сметки за 
средства от ЕС са в размер на  48 209 лв., както следва: 

- Получени средства от ПУДООС в размер на 104 071 

- Заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на – 55 862 със знак  

(„-‘‘) минус 

Операции с финансови активи и пасиви 

 Наличността на средства по сметки в началото на годината 01.01.2016г. е в размер на 
272 254 лв., а в края на периода към 31.12.2016г. е в размер на 783 441 лв. 

Средствата по проекти и програми от Европейския съюз се отчитат по сметки за средства 
от Европейския съюз.  

 Във връзка с влизането в сила от 01.01.2014 г. на Закона за публичните финанси 
(ЗПФ) предоставените средства от Европейския съюз се отчитат, се отчитат общо като 
средства от Европейския съюз или т. нар. СЕС.  

Изпълнението по средствата от ЕС към 31.12.2016 г. е както следва: 

 

1. Отчет за средства от ЕС администрирани РА – сметка 42 (Разплащателна Агенция) на 
община Завет към 31.12.2016 г. 



дейност 
параграф 

46-10 
текущи 
помощи 
от ЕС 

общо 
приход 

10-15 10-16 10-20 
общо 

разход 

3 0 326 ПГЗ  24808 24808 3808 15000 6000 24808 

  24808 24808 3808 15000 6000 24808 
 

2.Отчет за средства от ЕС администрирани НФ и КСФ на община Завет към 31.12.2016 г. 

 

7 5 3 562 ЛА 72 838 -22 514 50 324 2 780 685 39 015 4 787 2 061 852 144 50 324

 5 3 589 BG05M9OP001-2.002-0124-C001 52 016 58 708 99 871 210 595 4 152 119 481 5 000 13 605 6 036 2 603 5 809 8 110 35 062 705 10 032 210 595

 6 2 622 BG05M9OP001-1.002-0126 АММ 42 210 12 023 54 233 5 261 3 561 8 077 2 042 925 551 12 280 148 21 388 54 233

 5 3 533 BG05M9OP001-1.005 ОЗМХ 70 099 2 346 72 445 61 626 6 308 2 874 1 637 72 445

Общо ОА 0 237 163 50 563 0 99 871 387 597 12 193 4 246 228 199 5 000 26 742 0 11 896 5 643 12 280 5 957 0 29 642 35 062 705 10 032 387 597

ОДЗ Завет 18 817 -1 825 16 992 13 593 1 050 332 542 317 453 705 16 992

3 0 311 0 18 817 -1 825 0 16 992 0 0 13 593 0 1 050 332 542 317 0 453 705 0 0 0 0 16 992

СОУ Завет 3 241 8 200 -11 441 0 0

ОУ Брестовене 422 6 301 -6 723 0

ОУ Острово 4 164 -1 059 3 105 3 105 3 105

ОУ Веселец 1 739 2 684 -4 423 0 0

ОУ Сушево 74 2 610 -2 684 0

3 0 322 5 476 23 959 0 -26 330 0 3 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 105 0 0 0 0 0 3 105

3 0 326 ПГЗ 1 918 3 822 -5 059 681 555 55 14 26 14 17 0 681

Общо ОПРЧР 7 394 283 761 50 563 -33 214 99 871 408 375 12 193 4 246 242 347 5 000 27 847 346 12 464 5 974 12 280 9 532 705 29 642 35 062 705 10 032 408 375

10-1505-80
общо 

приход

10-

51
дейност параграф 01-0162-01 40-0005-60

05-

52

общо 

разход
63-01

52-

01
52-0310-3001-02 05-5102-01 02-02 10-2088-03 95-0176-00

 

 

3.Отчет за други средства от ЕС – сметка 96 на община Завет към 31.12.2016 г. – Тук се 
отчитат средствата по проект „Топъл обяд - 2016“. Средствата са по § 10-00 издръжка: уточнен 
план 6 018лв. и отчет към 31.12.2016 г. 5 299лв. 

 
Отчет на чуждите средства – код 33 

 В отчета на чуждите средства на община Завет са отчетени средства , внесени на 
разпореждане по набирателната сметка на общината. Наличността към 01.01.2016 г. по тази 
сметка е 312 656 лв., а към 31.12.2016 г. средствата са в размер на 336 786 лв., с характер на 
внесени суми като депозити за участие в търгове за обществени поръчки, суми внесени като 
гаранции за добро изпълнение на договори с общината. 

 

Отчет за състоянието на общинския дълг 

 С Решение № 128/28.03.2015 година на Общински съвет – Завет, се дава съгласие за 
кандидатстване и получаване на безлихвен заем от Предприятие за управление на 
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за реализация на проект „Проект за 



подобряване на системата за сметосъбиране и сметоизвозване в община Завет“ в размер на 
300 000 лева. 

 С Решение № 333/06.07.2015 година на Общински съвет – Завет се утвърждава  
погасителен план по Договор за безлихвен заем, сключен между ПУДООС и Община Завет 
на стойност 195 929 лева. с условия за погасяване: 

-с гратисен период до 24 месеца; 

-до 36 месеца срок на погасяване ( от 10 юни 2017г. до 10 май 2020 г. с размер на 
погасителна вноска 5 443 лева.) 

 Община Завет  има сключен договор за безлихвен заем с ПУДООС № 
10586/15.07.2015г. на стойност 195 929 лв. 

На 05.08.2015 година Община Завет усвоява 195 929 лева. 

Общината закупува сметопочистващ камион на стойност 165 329лв. и  60 броя контейнери 
тип „Бобър“ на стойност 30 600лв.  

 На 08.12.2016 г. общината сключва договор с ПУДООС № 11290 на стойност 104 071 
лв. за закупуване на комбиниран багер-товарач за почистване на нерегламентирани 
сметища, обществени терени и тротоарни площи, с условия за погасяване: 

-с гратисен период до 24 месеца; 

-до 36 месеца срок на погасяване ( от 17 ноември 2018 г. до 17 октомври 2021 г. с размер на 
погасителна вноска 2 890 лева.) 

Към 31.12.2016 год. Община Завет има дълг към ПУДООС в размер на 300 000 лева. 

В Приложение № 15 към ФО-1/2017 г.  подробно е въведена информация за 
състоянието на общинския дълг на община Завет към 31.12.2016 г., като неразделна част от 
отчета за изпълнението на бюджета за 2016 г. 

 
 Насоки и действия предприети от Общинското ръководство с цел намаляване на 
разходите за общински дейности в частта на веществената издръжка и подобряване на 
събираемостта  на общинските приходи са както следва: 

1. Преразгледани са  действащите договори за извършване на  услуги,  
2. Завишен е контрола по събирането на таксите от детските градини, домашен 

социален патронаж и от общинските пазари; 
3. С Решение № 132 от протокол № 18/26.01.2009г.  не се обслужват граждани, които 

имат данъчни задължения; 
4. Със заповед на Кмета на общината са лимитирани разходи в частта на издръжката; 
5. В частта на просрочените вземания от наеми договорите са преразгледани и със 

всички наемоползватели са проведени разговори. Същите са поканени да си 
издължат задълженията.  

 
 

 
Баланс на отчет към 31.12.2016 година 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

Общата численост на персонала в общината към 31.12.2016 г. е: 

 

Численост План Изпълнение % 

Държавни дейности 258,85 254,82 98,44 

Общински  дейности 36 34 94,44 

Всичко: 294,85 288,82 97,95 

 

      В числеността на общината влизат : общинска администрация, администрация по 
кметства, числеността в училищата и детските градини на територията на община Завет. 

 През 2016 г. община Завет запази обема на предоставените услуги от общината и 
повиши тяхното качество, чрез по-добра организация и завишен контрол. 

 Осигуряването на публичност и прозрачност в процеса на изпълнение на бюджета на 
община Завет по приходната и разходната му част, както и реализмът в подхода на 
бюджетиране, довеждат до по-голямо доверие и подкрепа от обществеността. 

  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация,  чл. 140 от Закона за публичните финанси, 
чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг, чл. 44 ал. 5 от Наредбата за условията и реда 
за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, 
за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет,  
Общинският съвет  гр. Завет  

Държавни дейности           ПЛАН    ИЗПЪ ЛНЕНИЕ

ПРИХО ДИ   ДД 3 911 969 3 640 331
РАЗХОД И  ДД 3 911 969 3 640 331
РАЗЛИКА 0 0

Об щи нски дейности ПЛАН    ИЗПЪ ЛНЕНИЕ

ПРИХО ДИ   М Д 3 435 481 2 797 463
РАЗХОД И  МД  3  435 481 2 797 463

- м естни дейности 3  220 736 2 683 130

- държ. д-ти  с  дофинансиране 214 745 114 333

РАЗЛИКА 0 0

ВСИЧКО П РИХО ДИ 7 347 450 6  437 794

ВСИЧКО РАЗХО ДИ 7 347 450 6  437 794

РАЗ ЛИ КА 0 0



                                                           РЕШИ: 
 

1. Приема  отчета  за изпълнение на бюджета на Община Завет към 31.12.2016 г. по 

приходите и разходите по функции, дейности и параграфи за 6 437 794 лева, с 

преходен остатък – 783 441 лева. 

2. Приема отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и на сметките за средства 

от Европейския съюз по функции, дейности и параграфи за 438 482 лева, с преходен 

остатък 0 лева.  

3. Приема отчета за капиталовите разходи. 

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 г., съгласно  чл. 9 от 

Закона за общинския дълг. 

5. Приема извършените разходи до размера на фактическите съгласно чл. 8, ал. 3 и ал. 4 

от Закона за местните данъци и такси, в т.ч. за ЦДГ, детски ясли, Домашен социален 

патронаж, други за сметка на останалите приходоизточници. 

6. 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 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Завет към 31.12.2016 г. 
2. Отчет за капиталови разходи на Община Завет към 31.12.2016 г. 
3. Отчет за капиталови разходи  по обекти на Община Завет към 31.12.2016 г. 
4. Отчет за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и 

Структурните фондове към Националния фонд, предоставени по ОП – код  98 (KSF) 
на Община Завет към 31.12.2016 г. 

5. Отчет за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на РА, държавен фонд 
„Земеделие“ – код 42 (RA) на Община Завет към 31.12.2016 г. 

6. Отчет за други средства от Европейския съюз – код 96 (DES) на Община Завет към 
31.12.2016 г. 

7. Отчет за средствата по други международни програми – код 97 (DMP) на Община 
Завет към 31.12.2016 г. 

8. Отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства - код 33 на Община 
Завет към 31.12.2016 г. 

9. Баланс на Община Завет към 31.12.2016 г. 
10. Справка за състоянието на общинския дълг на Община Завет към 31.12.2016 г. 

 
 
 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

                                                        ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                                 Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  22  от  15.09.2017  година 
 

 ПО  ПЕТА  ТОЧКА 
      Приемане на прогноза за периода 2018-2020 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 12 (дванадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват  - 5(пет) от проведеното поименно гласуване, прие 
следното 
 
                                                                РЕШЕНИЕ  № 248 

 
С писмо на Министерство на финансите  БЮ -4/01.09.2017 Указания за подготовка и 

представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2018 
година и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2019 и 2020 година съгласно т.2.2.1 
от Решение № 37 на Министерски съвет от 19 ануари 2017 г. за бюджетна процедура за 
2018г., стартира втория етап на бюджетната процедура за следващата година. Съгласно чл. 
83, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните фианнси, кметът на общината разработва 
бюджетната прогноза на общината за следващите три години, а Общинският съвет по негово 
предложение одобрява прогнозата. 

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, 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 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на 
разходите за местни дейности на община Завет.  

Предложението за бюджетна прогноза на общината за периода 2018-2020 г. е изготвена, 
съгласно критериите и указанията, посочени в 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 и е необходимо да бъде одобрена 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 
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 2018-2020 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 2018-2020 г. на постъпленията 
от местни приходи и на разходите за местни дейности“ на Община Завет; 

  Приложение № 1а „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за 
задължения за разходи за периода 2018 – 2020 г“;  

  Приложение № 6г „Прогноза за общинския дълг (включително и намеренията за 
нов) и разходите за лихви по него за периода 2018 – 2020 г“. 

 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 - дневен срок по АПК пред 
Административен съд – гр. Разград 

 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
     
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                     ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                              Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №22 от 15.09.2017  година 
 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 
        Изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост при Община Завет за 2017 г. 
                                                                                         Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
       Общинският съвет гр.Завет 11 (единадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 1 (един), отсъстват  - 5(пет) от проведеното поименно гласуване, прие 
следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 249 

 
Съгласно чл. 8, ал. 9, изр. второ, предл. второ от Закона за общинската собственост, 

чл.6, ал.1, изр. второ, пред. второ от Наредба № 2 на ОбС – Завет за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество с Решения № 165 по Протокол № 15 от 25.01.2017 г. 
и № 221 по Протокол № 20/06.07.2017 г., Общинския съвет - гр. Завет прие Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет 
за 2017 г.  

Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяваща гъвкавост при 
нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретни 
условия и влезли в сила промени в нормативната уредба, в това число при необходимост се 
извършва и актуализация на общинския бюджет. 
           В деловодството на община Завет е постъпило Заявление с Вх. № 70-75-11/28.04.2017 
г. от „Маклер Комерс“ ЕООД, което изразява своето желание да измени ПУП на с. 
Брестовене кв. 105 Стопански двор, обхвата на изменението попада имот с пл. № 1181 с 
площ 630 кв.м. собственост на община Завет, Заявителят е изразил своето желание да закупи 
въпросния имот. 
          Лицето Мехмед Раим жител на с. Прелез е изразило своето желание да закупи имот 
представляващ дворно място с ид. ч. 1108/1588 кв.м. с административен адрес с. Прелез ул. 
„Стара планина“ № 3 собственост на община Завет, лицето е съсобственик на ид. ч. от  
480/1588 кв.м. на имота. 
          С постановление на Министерски съвет на община Завет е отпуснати средства за 
изграждане на закрит пазар в гр. Завет, строителството на съоръжението стартира през 2016 
г. и е планирано да приключи през месец  Август 2017 г., отдаването под наем на 
помещенията, ще осигури допълнителни средства на община Завет. 
          Общински съвет – гр. Завет със свое Решение № 224 от Протокол № 20/06.07.2017 г. 
даде съгласие за Промяна на НТП на имот с № 074005 в землището на с. Острово от пасище, 
мера на нива, имотът е подходящ за отдаване под наем и към нея има интерес от жителите на 
с. Острово. 
          В територията на община Завет има свободни водни обекти, които могат да се отдадат 
под наем, като по този начин желаещите могат да реализират своите инвестиционни 
намерения и ще се осигури допълнителни приходи на общината.     
           Горе изброените имоти и сгради не са включени в годишната програма, затова е 
необходимо неговото актуализиране. 



Предлагам да се добавят 8 нови имота от т.36 до т.43 от Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2017 г. в 
буква „А. Имоти, които община Завет има намерение да предостави под наем” от Раздел 
ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под 
наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за 
учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, дарения“, имотите, 
както следва: 

 
 

№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

36. Градски пазар представляващ 3 бр. магазини със ЗП 132,8 кв.м.,  гр. Завет ул. „Освобождение“ № 95-97 

   37. Имот с номер 074005 с площ от 74,690 дка, местност „Юг ардъ“ в землище с. Острово, НТП:Нива 

38. Рибарник с площ 5,242 дка с номер 000431 в землището на гр. Завет 

39. Рибарник с площ 22,956 дка с номер 000430 в землището на гр. Завет 

40. Рибарник с площ 65,497 дка с номер 000294 в землището на с. Брестовене 

41. Рибарник с площ 44,753 дка с номер 000091 в землището на с. Прелез 

42. Воден обект с площ 26,998 дка с номер 000292 в землището на с. Брестовене 

43. Воден обект с площ 10,661 дка с номер 000293 в землището на с. Брестовене 

 

Да се добавят 2 нови имота от т.46 до т.47 в Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2017 г. в буква „Б. 
Имоти, които община Завет има намерение да продаде” от Раздел ІІІ. „Описание на 
имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за 
продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за 
учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, дарения“, имотите, 
както следва: 

 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

46. Недвижим имот с площ 630 кв.м. кв. 105 пл. № 1181 Стопански двор с. Брестовене ул. „Толбухин“ № 44 

47. Дворно място с площ ид. ч. 1108/1588 кв.м. кв. 40 УПИ XIV с. Прелез ул. „Стара планина“ № 3 

 
На основание чл. 7 от Наредба № 2 на ОбС-Завет за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове - 
настоящото предложение за изменение и допълнение на Годишната програма за управление 
и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет за 2017 г., както и 
промените в нея са обявени на населението на Община Завет чрез публикуване на интернет 
страницата на Община Завет, Секция „Проекти на нормативни документи” на 11.08.2017 г.  

Към настоящия момент предложения по него не са направени. 
           Сроковете по чл. 7 от Наредба № 2 на Общински съвет – гр. Завет за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 26, ал. 2 от Закона за 
нормативните актове са спазени. 
         Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 12 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9, изр. второ, предл. второ от 
Закона за общинската собственост, чл. 6, ал. 1, изр. второ, пред. второ от Наредба № 2 на 
ОбС – Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинския 
съвет – Завет  

                                                           РЕШИ: 
 

        1. Изменя и допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост при община Завет за 2017 г., както следва: 



        1.1. В буква „А. Имоти, които община Завет има намерение да предостави под 
наем” от Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи 
за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 
търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на 
концесия, дарения“, се добавят 8 нови имота от т.36 до т.43. 
 
 

№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

36. Градски пазар представляващ 3 бр. магазини със ЗП 132,8 кв.м.,  гр. Завет ул. „Освобождение“ № 95-97 

   37. Имот с номер 074005 с площ от 74,690 дка, местност „Юг ардъ“ в землище с. Острово, НТП:Нива 

38. Рибарник с площ 5,242 дка с номер 000431 в землището на гр. Завет 

39. Рибарник с площ 22,956 дка с номер 000430 в землището на гр. Завет 

40. Рибарник с площ 65,497 дка с номер 000294 в землището на с. Брестовене 

41. Рибарник с площ 44,753 дка с номер 000091 в землището на с. Прелез 

42. Воден обект с площ 26,998 дка с номер 000292 в землището на с. Брестовене 

43. Воден обект с площ 10,661 дка с номер 000293 в землището на с. Брестовене 

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

Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 
търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на 
концесия, дарения“,се добавят 2 нови имота от т.46 до т.47. 

 
 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

46. Недвижим имот с площ 630 кв.м. кв. 105 пл. № 1181 Стопански двор с. Брестовене ул. „Толбухин“ № 44 

47. Дворно място с площ ид. ч. 1108/1588 кв.м. кв. 40 УПИ XIV с. Прелез ул. „Стара планина“ № 3 

 
    2. Изменението и допълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2017 година да се публикува на интернет страницата на 
община Завет след приемането й. 
 
    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.   

 
 

 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 



 
 
                                                             
                                                                          ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      
                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  № 22 от  15.09.2017  година 
 
 

ПО СЕДМА  ТОЧКА 
   Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на  3 броя самостоятелни 

обекти – магазини в гр. Завет ул. „Освобождение“ № 95-97. 
                                                                                          Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
       Общинският съвет гр.Завет с  11 (единадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0 (нула), не участва в гласуването - 1 (един), отсъстват  - 5(пет),  от 
проведеното поименно гласуване, прие следното 
 
                                                          РЕШЕНИЕ  № 250 

 
 Община Завет е собственик на недвижим имот състоящ се от 3 броя самостоятелни 
обекта – магазини, същите са включени в годишната програма за управление и разпореждане 
с имоти общинска собственост в община Завет за 2017 година. 
 В Закона за общинската собственост (чл. 8, ал. 4 и чл. 14 ал.1 и ал. 3) и Наредба № 2 за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет 
гр. Завет (чл. 25, ал. 1, ал. 2, ал. 4, ал. 5 и ал. 6) е определен редът за отдаване под наем на 
имоти – частна общинска собственост. Съгласно чл. 20 ал.6 от Наредба № 2 на Общинския 
съвет гр. Завет начална месечна наемна цена се определя съгласно Наредба № 7 на 
Общинския съвет гр. Завет за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на обекти – 
общинска собственост. Въпросният имот се намира в I зона в гр. Завет и месечна наемна цена 
е 3,72 лв. без ДДС на 1 кв.м. за обекти – магазини, като крайната цена се умножава с 
корекционни коефициенти за физическото състояние на обектите и площта  на имота съгласно 
чл. 6  и чл. 7 от Наредба 7 на Общиснки съвет гр. Завет.  
 Трите самостоятелни обекта са масивни сгради,  с квадратура както следва :      

1. Магазин № 1 със светла площ 33,5 кв.м.; 
2. Магазин № 2 със светла площ 16,4 кв.м., ; 
3. Магазин № 3 със светла площ 33,5 кв.м. 
Корекционните коефициентите за физическото състояние на обектите и площта  на имота 

е 1, предвид това в крайната цена на имота няма промяна. 
За имота има съставен АПЧОС № 758/14.09.2017 г.  
Имотите, които община Завет, ще отдаде под наем са следните : 

     1. Магазин № 1 със светла площ 33,5 кв.м., начална наемна цена 124,62 лв. без ДДС; 
2. Магазин № 2 със светла площ 16,4 кв.м., начална наемна цена 61,01 лв. без ДДС; 
3. Магазин № 3 със светла площ 33,5 кв.м., начална наемна цена 124,62 лв. без ДДС. 
 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 и чл. 14 ал.1 и ал. 3 от Закона за 
общинската собственост във връзка  чл. 25, ал. 1, ал. 2, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 2 на 
Общинския съвет - гр. Завет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 



имущество  и чл.1, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 6 и чл. 7 от Наредба 7 на Общиснки 
съвет гр. Завет, Общинският  съвет  гр. Завет   

 

                                                           РЕШИ: 
         

1. Да се отдаде под наем за срок от 5 години, чрез публичен търг с явно наддаване на 
имотите в гр. Завет  – частна общинска собственост, както следва: 
    1.1. Магазин № 1 със светла площ 33,5 кв.м., находящ се в гр. Завет кв. 84 УПИ VII  – „За 
музей и КОО“, съгласно действащия ПУП на гр. Завет, одобрен със Заповед № 
349/23.04.1985 г. и ЧИ със заповед № УД-02-09-211/07.06.2016 г. на кмета на община Завет, с 
административен адрес гр. Завет ул. „Освобождение“ № 95-97.  

Определя начална тръжна цена: 124,62 лв.  
1.2. Магазин № 2 със светла площ 16,4 кв.м., находящ се в гр. Завет кв. 84 УПИ VII  – „За 

музей и КОО“, съгласно действащия ПУП на гр. Завет, одобрен със Заповед № 
349/23.04.1985 г. и ЧИ със заповед № УД-02-09-211/07.06.2016 г. на кмета на община Завет, с 
административен адрес гр. Завет ул. „Освобождение“ № 95-97. 

Определя начална тръжна цена: 61,01 лв.  
1.3. Магазин № 3 със светла площ 33,5 кв.м., находящ се в гр. Завет кв. 84 УПИ VII  – „За 

музей и КОО“, съгласно действащия ПУП на гр. Завет, одобрен със Заповед № 
349/23.04.1985 г. и ЧИ със заповед № УД-02-09-211/07.06.2016 г. на кмета на община Завет, с 
административен адрес гр. Завет ул. „Освобождение“ № 95-97. 

Определя начална тръжна цена: 124,62 лв.  
2. Определя стъпка за наддаване за имотите, описани в т.1 – 5 % от началната тръжна 

цена. 
3. Определя депозит за участие в публичния търг за имотите, описани в т.1– 50 % от 

началната тръжна цена. 
4. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за отдаване 

под наем на горепосочените имоти по законоустановения ред.   
5. Не се допускат до участие в търга лица, които по отношение на общината са неизправни 

длъжници – имат неизплатени наеми, неиздължени данъци и такси. 
6. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
Настоящото решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


