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                                                    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  24  от  17.11.2017  година 
 
          ПО  ПЪРВА ТОЧКА 
        Отмяна на Решение № 263/18.10.2017 г. на  Общинския съвет  гр. Завет и приемане 
на становище във връзка със  закриване на Противопожарен участък Завет. 

                                                                          Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС   
 
        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  № 264 
 

В изпълнение на своите правомощия по чл. 31, ал.1, т. 5  от Закона  за 
администрацията,  Областният  управител на област с административен център  Разград,  
след преглед на взетите от Общинския съвет  гр. Завет решения по Протокол № 23/ 
18.10.2017 година  с писмо  с  Изх.№ 08-00-099-002/26.10.2017г. ни уведомява, че на 
основание чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
връща за ново обсъждане Решение № 263, прието по Протокол № 23 от 18.10.2017 г. на 
Общинския съвет гр. Завет. 
         Мотивът за връщане на Решение №263/18.10.2017 г. за ново обсъждане е  неспазване на 
продедурни разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет гр. 
Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 
         Същевременно, проблемът, довел до приемането на Решение № 263 остава  актуален. 
         На 09.11.2017 година група граждани от гр. Завет във връзка със Закона за пряко 
участие на гражданите в държавната  власт и местното самоуправление, сформират  местна 
гражданска инициатива (МГИ) със задачата да се инициира подписка сред населението на 
община Завет срещу  закриването на УСПБЗН – гр. Завет.  
          Подписката, с приложено към нея писмо от  Организационния комитет на МГИ, е 
внесена за разглеждане в деловодството на Общинския съвет гр. Завет. 
          Закриването на УСПБЗН – гр. Завет е много сериозен и отговорен акт  и  общинските 
съветници при Общинския съвет  гр. Завет, солидарно  с населението на  общината, 
подкрепят несъгласието на хората  със закриването на УСПБЗН – гр. Завет. 
          Съобразявайки се с мотивите на Областния управител и на основание чл. 21, ал. 1, т.23 
и ал. 2, чл. 45, ал. 9 и ал. 10,  във връзка с чл. 45, ал. 4  от Закона за местното самоуправление 
и местната  администрация,  Общинският  съвет  гр. Завет   
 
                                                                   РЕШИ: 
 

1. Общинският съвет  гр. Завет отменя свое Решение № 263, прието по Протокол № 23 
от 18.10.2017 г. на заседание на  Общинския съвет гр. Завет. 

         2.   Общинският съвет гр. Завет приема Становище във връзка със  закриването на 
Противопожарен участък Завет на  „Служба  за пожарна безопасност  и защита на 
населението”,  както следва: 
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            СТАНОВИЩЕ: Съобразявайки се  с волята на  населението на община Завет, както и   
наличието на хиляди декари горски площи и обработваема земеделска земя,   реализацията 
на  голям обем дървесина и земеделска продукция, подлежащи на експлоатация и съхранение 
и  отчитайки наличието на многобройни  пожари на територията на общината, Общинският 
съвет гр. Завет  изразява несъгласие  със закриването на  Противопожарен участък Завет  на  
„Служба  за пожарна безопасност и защита на населението”.  
        3. Възлага на Кмета на Община Завет да сведе настоящето становище на Общинския 
съвет  Завет до знанието на Министъра  на вътрешните работи и Областния управител на 
област Разград. 
 
         4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
         Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда  на АПК. 

 
 

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

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3 

 
 
                                                                  
                                                           ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                               Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 24 от 17.11.2017  година 

 
ПО  ВТОРА ТОЧКА 

       Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от 
възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община Завет за 2017 - 2020 година. 
                                                                              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  № 265 
 

         Програмата за насърчаване  използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) 
на община Завет за периода 2017 - 2020 година е израз и продължение на политиката за 
устойчиво развитие на община Завет и общинската програма за енергийна ефективност. 
Регионалните цели и тяхното постигане гарантират изпълнението на ангажиментите в 
национален мащаб и са определящи за устойчиво европейско развитие. 

 
1. Причини и мотиви за приемане на Програмата са следните: 
 Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местния ресурс от 

ВЕИ са важен инструмент за: Осъществяване на националната политика и стратегия за 
развитие на енергийния сектор, за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в 
областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво развитие.  

Общинската програма е разработена в изпълнение на задълженията на община Завет по 
Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/ - за разработване на дългосрочни и 
краткосрочни програми за насърчаване на използването на възобновяеми енергийни 
източници (ВЕИ) и биогорива в Община Завет и съгласно чл. 9 от закона се приема от 
Общински съвет гр.Завет. 

Съгласно Чл. 10. (1) от ЗЕВИ, Кметът на общината разработва и внася за приемане от 
общинския съвет общинска дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в съответствие с 
Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници (НПДЕВИ). 

Законодателната рамка за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници се определя от следните по-важни нормативни документи: 

1. Енергийна стратегия на Р България до 2020 г.  
2. Закон за енергетиката. 
3. Закон за енергийната ефективност. 
4. Закон за енергията от възобновяеми източници. 
5. Национална дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в 

транспортния сектор 2008 - 2020 г. 
6. Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на биомасата за 

периода 2008-2020 г. 
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7. Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на ВЕИ 2005-2015 
г. 

2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Програма: 
Общинската програма е разработена за периода 2017 - 2020 година и е в съответствие с 

указанията на Закона за енергията от възобновяеми източници /ЗЕВИ/, а именно: 
- Реализирането на мерките по енергоспестяване и използването на ВЕИ има неоспорим 

икономически и екологичен ефект, привлекателна е и все още свободна ниша за 
инвестиране и свободен бизнес. 

- Ключов елемент за постигането на тези цели е разработването и внедряването на 
инвестиционни проекти. Това изисква познаване на приоритетите, нуждите и стремежите 
на общината, което е и фактор за създаване на повече работни места, за повишаване на 
конкурентността, за подобряване на социалния статус и опазване здравето на хората. Ето 
защо съдействието и подпомагането на процесите на инвестиционното проектиране и 
изграждане на обектите рефлектират върху сигурното енергопроизводство, 
енергоснабдяване и опазване на околната среда.   

- Изпълнението на Общинските програми по енергийна ефективност и насърчаване на 
използване на ВЕИ е задължителна част от поетите ангажименти на държавата в областта 
на Енергийната Ефективност. 

-   Предвиждането на мерки ще допринесат за изпълнението на индикативните цели за 
енергийни спестявания и за устойчиво енергийно развитие на община Завет като развиваща 
се община, с ниско потребление на енергия, редуцирани въглеродни емисии и съхранена 
околна среда.  

 
3. Очаквани резултати от приемане на Програмата:  

 Осигурена широка обществена подкрепа за изпълнението на общинската програма  за 
насърчаване използването на ВЕИ. 
- Установяване на трайно публично-частно партньорство между общината и частния 

сектор. 
- Въведено управление на енергията на територията на общината. 
- Намаляване на годишния разход на енергия от населението средно с 10% . 
- Намаляване на емисиите парникови газове с 10%.  
- Подобрен комфорт на обитаваните сгради. 

 
4. Финансови средства, необходими за прилагането на Програмата:  

          Възможностите за финансиране на конкретните мерки по програмата са подробно 
описани в нея.  Общината може да кандидатства за финансиране на инвестиционните 
инициативи по действащите оперативни програми. 

Програмата има отворен характер и в целия си срок на действие ще се усъвършенства, 
допълва и променя в зависимост от новопостъпилите данни, обстоятелства, инвестиционни 
намерения и финансови възможности. 
    

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на 
Република България: 

Предлаганият проект за Програма е разработен в съответствие  с Европейското 
законодателство в областта на ВЕИ – Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на 
съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване  използването на енергия от ВЕИ и с Българското 
законодателство- Закон за енергията от възобновяеми източници. 
   

Съгласно чл.  26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, 
проектът  на програмата е публикуван на интернет страницата на Община Завет, с което се 
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предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 
становища. Към настоящият момент предложения по него не са постъпили. 

 
 Предвид гореизложеното  и на основание чл. 76, ал. 3 от АПК, при спазване 
изискванията на чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 9 и чл. 10 от 
Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) и чл. 21 , ал. 1, т. 12, и ал. 2  от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският  съвет гр. 
Завет  

                                                   РЕШИ: 
  

1. Общинският съвет гр. Завет приема Краткосрочна програма за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на Община 
Завет за периода 2017 - 2020 година. 
         2. Указва на Кмета на Общината да организира изпълнението на програмата и 
предоставя на изпълнителния директор на АУЕР, на областния управител и на общинския 
съвет информация за изпълнението й, съгласно чл. 10, ал. 3, т. 2 от ЗЕВИ. 
         3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
         Настоящето решение подлежи на оспорване в 14–дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд  гр. Разград по реда на АПК. 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                              ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                               
                                      
                                                              Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 24 от 17.11.2017  година 

 
 

ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 
       Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Завет 2017 – 2020 г. 
                                                                                   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  № 266 
 

Общинската програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Завет е изготвена в изпълнение на чл. 40, ал.1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от 
Закона за защита на животните и обхваща периода 2017-2020 г. 

Необходимост от разработването на програмата възниква в резултат на изисквания 
поставени на република България и останалите страни членки на Европейския съюз по 
отношение на грижата и хуманното отношение към животните, и конкретните механизми за 
овладяване на популацията на безстопанствените кучета в населените места. 
 
1. Причини, които налагат приемането 

Изискванията на чл.40, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за защита на животните; 
 
2. Описание на проблема 
         Наличието на голям брой безстопанствени кучета води до здравни рискове за хората. Те 
могат да бъдат преносители на болести, опасни за човека - бяс, ехинококоза, бруцелоза, 
микроспория. Много от хората се страхуват, безстопанствените кучета създават дискомфорт 
на населението. 
  
3. Цели 
- Установяване на контрол върху популацията на безстопанствените и домашните кучета, с 
което се гарантира здравето на хората, безопасността на средата за живеене и европейския 
имидж на България. 
- Редуциране броя на уличните кучета до трайно намаляване на популацията. 
- Намаляване до минимум рисковете от разпространение на заразни заболявания, които 
касаят хора и животни. 
-  Развиване на чувство за отговорност при отглеждане на кучета. 

 4. Финансови средства за изпълнение на план - програмата 
      Източници на финансиране: 
- Бюджет на Общинска администрация - Завет; 
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- Постъпления от такси; 
- Дарения; 
- Финансиране на дейности по Програмата; 

 5. Задачи и очаквани резултати 
- Овладяване броя на безстопанствените кучета до трайното изчезване на понятието 
"безстопанствени кучета"; 
- Повишаване чистотата на селищната среда; 
- Намаляване броя на пътно-транспортните произшествия, предизвикани от скитащи кучета. 

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

проекта на програмата е публикуван на интернет страницата на Община Завет, с което се 
предостави възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и 
становища.  Към момента няма постъпили такива. 
                                                                                                                                            
Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет гр. Завет на основание чл. 76, ал. 3 от 
АПК, при спазване изискванията на чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, 
чл. 40, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за защита на животните и чл. 21 , ал. 1, т. 12, и ал. 2 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският  съвет гр. 
Завет  

                                                   РЕШИ: 
       

            1. Общинският съвет гр. Завет приема  ,,Програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета на територията на Община Завет 2017 – 2020 г.“. 
  2. Указва на Кмета на Общината да организира изпълнението на програмата и 
предоставя Годишен отчет за извършените дейности по програмата пред изпълнителния 
директор на Българската агенция по безопасност на храните, съгласно чл. 40, ал. 2 от Закона 
за защита на животните.  
            3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
            Настоящето решение подлежи на оспорване в 14–дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд  гр. Разград по реда на АПК. 
 
 
 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                     ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                                Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №24  от 17.11.2017  година 
 

          ПО  ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
           Отчет за  направените  разходи за командировки от Кмета на Община Завет и  
Председателя  на  Общинския съвет  гр. Завет 
                                                                                  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  № 267 
 

         Съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките  в страната, след изтичане на всяко 
тримесечие се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява 
от съответния колективен орган. На вниманието на Общинския съвет е предложен за 
разглеждане  отчет за извършените разходи за командировка от Кмета на Община Завет и 
Председателя на Общинския съвет - Завет  за  третото  тримесечие на 2017 г.: 
         Предвид  гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6  от Закона за местното  
самоуправление и местната администрация, във  връзка с  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 
командировките в страната, Общинският съвет гр. Завет  
 

                                                           РЕШИ:                                           
: 

1. Одобрява отчета за  извършените  разходи за командировка от Кмета на Община Завет 
и Председателя на Общинския съвет - Завет  за  третото  тримесечие на 2017 г., както 
следва: 

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

на Общинския  съвет  гр. Завет за третото  тримесечие на  2017 г. 
Отчетен период Направени  разходи от  

Кмет  на Община 
 

Направени разходи от 
Председател на  Общинския  

съвет 
ІІІ-то тримесечие на 2017г. 288,20 лева 140,00 лева 

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

управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 
 

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                       ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                        Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  24  от  17.11.2017  година 
 

 ПО  ПЕТА  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 с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват  - 2(двама) от проведеното поименно гласуване, прие 
следното 
                                                        РЕШЕНИЕ  № 268 

 
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., 
№ 221 по Протокол № 20/06.07.2017 г.и Решение № 249 по Протокол № 22/15.09.2017 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. № 94Х-203-
3/07.09.2017 г. от Хюсеин Фикри, с което изразява своето желание да наеме част от  имот 
представляващ общински складове, находящ се в гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 6 за срок от 
10 години. 
          Лицето Атче Мутиш жител на с. Брестовене е изразило своето желание да закупи два 
недвижими имота в с. Брестовене с административни адреси  ул. „Демокрация“ № 6 и № 8 
собственост на община Завет.  
          С решение на Общински съвет – гр. Завет е стартирала процедура за изменение на 
ПУП на недвижим имот в с. Брестовене с административен адрес ул. „Н. Й. Вапцаров“ № 1, 
за същият има интерес за купуване. Слез  приключване на изменението на ПУП за имота ще 
се обяви процедура за разпореждане.  
          В територията на община Завет има свободни ниви, които могат да се продадат, като по 
този начин желаещите могат да ги закупят а община Завет ще реализира допълнителни 
приходи.     
           Горе изброените имоти и сгради не са включени в годишната програма, затова е 
необходимо неговото актуализиране. 

Предлагам да се добавят 1 нов имот в т.44 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 
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учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, дарения“, имотите, 
както следва: 

 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

44. Част от едноетажна масивна сграда със ЗП 663 кв.м., находящ се в гр. Завет ул. „Лудогорие“ № 6 

 

Да се добавят 5 нови имота от т.48 до т.52 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: 

48. Недвижим имот с площ 2320 кв.м., находящ се в  с. Брестовене ул. „Демокрация“ № 6 

49. Недвижим имот с площ 5800 кв.м., находящ се в  с. Брестовене ул. „Демокрация“ № 8 

50. Част от недвижим имот с площ 2303 кв.м., находящ се в  с. Брестовене ул. „Н.Й. Вапцаров“ № 1 

51. Имот с номер 074017 с площ от 23,194 дка, местност „Юг ардъ“ в землище с. Острово, НТП:Нива 

52. Имот с номер 074021 с площ от 43,995 дка, местност „Юг ардъ“ в землище с. Острово, НТП:Нива 

 
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 05.10.2017 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 добавя 1 нов имот т.44 
 

№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

44. Част от едноетажна масивна сграда със ЗП 663 кв.м., находящ се в гр. Завет ул. „Лудогорие“ № 6 
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1.2. 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 5 нови имота от т.48 до т.52 

 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

48. Недвижим имот с площ 2320 кв.м., находящ се в  с. Брестовене ул. „Демокрация“ № 6 

49. Недвижим имот с площ 5800 кв.м., находящ се в  с. Брестовене ул. „Демокрация“ № 8 

50. Част от недвижим имот с площ 2303 кв.м., находящ се в  с. Брестовене ул. „Н.Й. Вапцаров“ № 1 

51. Имот с номер 074017 с площ от 23,194 дка, местност „Юг ардъ“ в землище с. Острово, НТП:Нива 

52. Имот с номер 074021 с площ от 43,995 дка, местност „Юг ардъ“ в землище с. Острово, НТП:Нива 

 

    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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

12 

 
 
           
                                                                     ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      
                                                             Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №24 от 17.11.2017  година 
 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 
   Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, чрез 

публичен търг с явно наддаване за срок от 10 години.  
                                                                                         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  № 269 

 
В общинска администрация гр. Завет е постъпило заявление вх. № 94Х-203-

3/07.09.2017 г. от Хюсеин Ваид Фикри, с което последният е изразил желанието и искането 
си да наеме част от общински имот с адрес гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 6, квартал 79, 
парцел 1, която част да ползва като сервизно помещение. 

Заявлението е разгледано от Комисия по чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет, гр. 
Завет, назначена със Заповед № УД-02-09-201/30.05.2017 г. на кмета на община Завет и 
съгласно изготвения  от комисията протокол, частта от имота може да се отдаде под наем за 
срок от 10 години.   

Сервизното помещение което заявителят иска да наеме е част от едноетажна масивна 
сграда цялата с площ 663 кв.м, с местонахождение гр. Завет, квартал 79, УПИ I „Склад 
гражданска отбрана“ и е публична общинска собственост, съгласно акт № 278 от 26.09.2017 
г., като помещението обект на искането е с площ 52,65 кв. метра, съгласно данните 
предоставени от специалистите в отдел „СУТОС“. 

Към настоящия момент сградата, в това число и помещението, не е отдадена под наем 
или друг вид отдаване за ползване, и е свободно и може да се отдаде под наем.  

Отдаването под наем на свободни имоти или части от тях - публична общинска 
собственост се извършва по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), 
съгласно който свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост могат да 
се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 след решение на 
общинския съвет. 

Имотите могат да се отдават след провеждане на публичен търг или публично 
оповестен конкурс, като началната месечна наемна цена се определя съгласно чл. 2, ал. 1 от 
Наредба № 7 на Общинския съвет гр. Завет за базисните/начални/ цени за отдаване под наем 
на обекти – общинска собственост. В тази насока са разпоредбите на чл. 20 от Наредба № 2 
на Общинския съвет гр. Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество.  

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № 7 на Общинския съвет гр. Завет за 
базисните/начални/ цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост (Наредба 
№ 7) „Базисните наемни цени се определят за период от един месец на квадратен метър 
площ, съобразно предназначението на обекта и съответните му прилежащи площи“. 



 

 
 

13 

Обектът е помещение с 52,65 кв. метра, и ще се ползва за сервизно помещение, и 
съгласно чл. 2, ал. 1,  т. 20 от Наредба № 7 месечната наемна цена е в размер на 2,76 лв./м2 
без ДДС за първа зона и 1,85 лв./м2 без ДДС за втора зона.  

Съгласно данните предоставени от специалистите в отдел „СУТОС“ обектът се 
намира във втора зона.  

Съгласно: 
Чл.6 от Наредба № 7 в зависимост от физическото състояние на обектите, наемните 

цени се коригират с корекционни коефициенти, както следва: 
(1) масивни сгради   К1 = 1.0; 
(2) полумасивни сгради   К1 = 0.8; 
(3) паянтови сгради   К1 = 0.6. 
 
Чл. 7 от Наредба № 7 в зависимост от квадратурата на обекта се прилагат следните 

коефициенти: 
(1)  до5м2     К2 = 1.2; 
(2)  от6м2до10м2    К2 = 1.1; 
(3)  от11 м2до100м2                К2 = 1.0; 
(4)  от 101 м2 до 200 м2   К2 =  0.8; 
(5)  от 201 м2 нагоре    К2 = 0.6. 
 
Така определената базисна цена е в размер на 97,40 лв. месечно без ДДС и 116,88 лв. 

месечно с ДДС (52,65 кв.м умножено по 1,85 лв. за кв. м. умножено по коефициент 1, 
съгласно чл. 6 от Наредба № 7 и умножено с коефициент 1 по чл. 7 от Наредба № 7). 

Имотът е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост в Община Завет за 2017 г., в Буква А. „Имоти, които община Завет 
има намерение да предостави под наем”.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 
4, чл. 14, ал. 7  от Закона за общинската собственост, чл.1, ал.1 и ал. 3, т. 1, чл. 20 ал.1, ал.2 и 
ал.6,  чл. 95, т. 2 и чл. 97, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, чл. 1, ал. 1, т. 1 и чл. 2, ал. 1, т. 20 от Наредба № 7 на 
Общинския съвет гр. Завет за базисните/начални/ цени за отдаване под наем на обекти – 
общинска собственост, Общинският съвет гр. Завет  

  
                                                           РЕШИ:                                           

                                                    
 Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 

години на помещение с площ от 52,65 квадратни метра от едноетажна масивна сграда цялата 
със застроена площ 663 квадратни метра, с местонахождение гр. Завет, общ. Завет, обл. 
Разград,  квартал 79, УПИ I  „Склад гражданска отбрана“, съгласно действащия ПУП на гр. 
Завет, обл. Разград, одобрен със Заповед № 280/31.05.1979 год. на кмета на община Завет, ул. 
„Лудогорие“ № 6, при граници на имота:  

Север – УПИ III-1128, УПИ V – 1128, Изток – извън регулация, Юг - извън регулация, 
Запад – улица, съгласно Акт № 278/26.09.2017 г. за публична общинска собственост.  

2. Възлага на кмета на общината да организира процедурата за провеждане на 
публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години за част от имот 
описан в т.1 на настоящото решение. 

3. Имотът да се ползва само като сервизно помещение. 
4. Определя начална тръжна цена от 97,40 лв. за наем на месец. 
5. Определя стъпка за наддаване за имота – 5 % от началната тръжна цена. 
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6. Определя депозит за участие в публичния търг за имота 50 % от началната тръжна 
цена.   

       7. 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. 

       8. 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. 

 
 

 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                     ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №24 от 17.11.2017  година 
 

ПО СЕДМА  ТОЧКА 
         Предоставяне на  еднократни парични  помощи. 

                                                                          Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС 
       Общинският съвет гр.Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства  - 1(един), прие следното 
 

                                                           РЕШЕНИЕ  № 270 
 

              В деловодството на Общинска администрация Завет  за  периода от  септември-
ноември на тази година   са  постъпили  16  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 13  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  Кирил 
Боянов от гр.  Завет,  ул. Калето № …  за битово устройване. 

2. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100.00 (сто)   лева на  Риза 
Мехмедов, Сушево, Руен № ..  за лечение. 

3. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  150.00 (сто и петдесет) 
лева на  Марин Господинов от с. Брестовене,  ул. Спартак № … за заплащане на 
студентска такса. 

4. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50.00 (петдесет) лева на 
Хедие Панчоолу от  с. Острово, ул. Тракия № … за лекарства. 

5. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева 
на Зейти Селим от  гр. Завет, ул. Орловска № ….  за  лечение. 

6. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева 
на Мустафа Селим от гр. Завет,  ул. Вихрен № … за лечение. 

7. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 70.00 (седемдесет)   лева на 
Атче Халил, Веселец, Таню войвода № … за лекарства. 

8. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50.00 (петдесет)    лева на 
Гюлюмсер Али от с. Острово,  ул. Тракия № …  за лечение. 

9. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто)   лева на Атче  
Ибрям от  с. Прелез,  ул. Лудогорие № … за неотложни  социални нужди. 

10. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50.00 (петдесет)   лева на 
Мустафа  Кармъзъ,Острово, Рила № …. за лечение. 
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11. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева 
на Гюлбенур Бекир, Острово,Черно море №…  за лечение. 

12. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 100.00 (сто)   лева на Бейти  
Адем,Завет, Лудогорие № … за лечение. 

13. Да се отпусне еднократна парична помощ  в помощ  в размер на 70.00 (седемдесет)   
лева на Айше  Куртева, Завет, Калето № …  за погребение на мъжа и. 

 
Всичко  раздадени средства: 1290.00 лева 
 

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

 15. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

17 

 
 
                                                                         ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                             Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №24 от 17.11.2017  година 
 

ПО ОСМА  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 04.12.2017г.  

                                                                              Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС 
 

       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  № 271 

 
В деловодството на Общинския съвет гр. Завет на 06.11.2017 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 04.12.2017г. (понеделник) от 14:00 ч. в зала 712 на  
Областна администрация Разград, при следния  дневен ред: 

1. Приемане на решение за промяна на границите на  Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД  гр. Разград, чрез  
отпадане на Община Попово, след присъединяването и към  Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане  и експлоатация  на ВиК  
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията 
на община Попово от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище, същите ще 
продължават да се  извършват от ВиК оператора „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД  гр. 
Разград. 

 
 2. Приемане на решение за промяна на границите на  Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД  гр. Разград, чрез  
отпадане на Община Опака, след присъединяването и към  Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. 
Търговище. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане  и експлоатация  на ВиК  
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията 
на община Опака от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище, същите ще 
продължават да се  извършват от ВиК оператора „Водоснабдяване–Дунав” ЕООД  гр. 
Разград. 

 
3. Други. 
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На основание чл. 10, ал. 5, т. 5, предл.последно 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, т. 7  от Закона за водите,  членовете  на 

Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  
„Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат решение за  промяна на границите на  
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград, чрез  отпадане на Община Попово, след присъединяването и към  
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация” ООД  гр. Търговище. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане  и експлоатация  на ВиК  
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на 
територията на община Попово от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище, 
същите ще продължават да се  извършват от ВиК оператора „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград. 

 
Решение 2: 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-Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат решение за  промяна на границите на  
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград, чрез  отпадане на Община Опака, след присъединяването и към  
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация” ООД гр. Търговище. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане  и експлоатация  на ВиК  
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на 
територията на община Опака от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище, 
същите ще продължават да се  извършват от ВиК оператора „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград. 

 
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% 
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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 04.12.2017г. (понеделник) 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 –  Приемане на решение за промяна на границите на  

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград, чрез  отпадане на Община Попово, след присъединяването и към  
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация” ООД гр. Търговище, представителят на Община Завет в Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” 
ЕООД гр. Разград, да гласува «ЗА»  следното  решение:  

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- Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат решение за  промяна на границите на  
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград, чрез  отпадане на Община Попово, след присъединяването и към  
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация” ООД гр. Търговище. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане  и експлоатация  на ВиК  
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на 
територията на община Попово от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище, 
същите ще продължават да се  извършват от ВиК оператора „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград. 

 
3.2. По т. 2 от дневния ред - Приемане на решение за промяна на границите на  

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград, чрез  отпадане на Община Опака, след присъединяването и към  
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация” ООД гр. Търговище, представителят на Община Завет в Общото събрание на 
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” 
ЕООД гр. Разград, да гласува «ЗА»  следното  решение:   

Решение 2: 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-Дунав”ЕООД гр. Разград, приемат решение за  промяна на границите на  
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Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград, чрез  отпадане на Община Опака, след присъединяването и към  
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация” ООД гр. Търговище. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане  и експлоатация  на ВиК  
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на 
територията на община Опака от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище, 
същите ще продължават да се  извършват от ВиК оператора „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград. 

 
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 
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                                                                           ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                            Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №24 от 17.11.2017  година 
 
                                                                
 

ПО ДЕСЕТА  ТОЧКА 
        Приемане на Наредба  за  насърчаване на инвестициите с общинско значение в  
община Завет. 

                                                                               Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
 

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

 
                                                           РЕШЕНИЕ  № 272 

 
В Закона за насърчаване на инвестициите(ЗНИ) се цели да се насърчат производства и 

услуги с висока добавена стойност, да се повиши регионалната икономическа активност и 
генериране на заетост чрез откриване на нови високопроизводителни работни места.                    
 Мерките са в съответствие с основните цели на стратегията " Европа 2020 " за 
интелигентен растеж и целят трайно преодоляване на спада в инвестиционната активност в 
страната. Промените се реализират чрез оптимизиране и децентрализация на процедурата по 
сертифициране на инвестиционните проекти, като се увеличават правомощията на общините 
за провеждане на политиката за насърчаване на инвестициите.  

 С промените в ЗНИ се въвежда възможност кметът на общината, в която ще се 
осъществява инвестиционният проект, да издава общински сертификат за инвестиция клас В, 
чийто праг за сертифициране е по-нисък от минималния за клас Б. 

Кметът на общината(чл.11, ал.2 ЗНИ): 
1.Осигурява провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите на 

територията на общината при разработването и изпълнението на общинския план за развитие 
и на програмата за неговото изпълнение; 

2.Съдейства за прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите по ЗНИ; 
3.Издава сертификат за инвестиционни проекти с общинско значение и прилага 

насърчителните мерки от неговата компетентност. 
Предвидените насърчителни мерки за проекти със сертификат за клас В са:  
-индивидуално административно обслужване, включително в съкратени срокове, по 

отношение предоставяните от общината административни услуги; предоставяне на право на 
собственост или ограничени вещни права без търг върху имоти частна общинска 
собственост.   

Мярката за прехвърляне на вещни права без търг или конкурс се прилага за проекти 
от клас В, когато не е заявена от друг инвеститор при издаване на сертификат за инвестиция 
от клас А, клас Б или за приоритетен проект за същия имот – частна общинска собственост.  
            За насърчаване на инвестициите с общинско значение, съгласно чл.22з, ал.1 ЗНИ  
Общинският съвет приема наредба, в която се определят условията и редът за издаване на 
сертификат клас В и прилагането на мерките съгласно изискванията на глава трета от ЗНИ и 
на Правилника за прилагането му (ППЗНИ)   
  Целите, които се поставят: 
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Целите, които се поставят с новата Наредба за насърчаване на инвестициите с 
общинско   значение в Община Завет и издаване на сертификати клас В  са свързани със 
създаването на по-благоприятни условия за развитие на инвестиционната активност в 
Общината при ясни и прозрачни условия. С наредбата се определят и конкретните 
правомощия на  Кмета на Община Завет и упълномощените от него лица за прилагане на 
мерките по издаване на сертификат клас В . 

Прилагането на новата Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско   
значение в Община Завет и издаване на сертификати клас В, няма да е свързано с 
изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с 
ангажиране на допълнителни човешки ресурси. 

 
4. Очаквани резултати от прилагането,  включително финансови, ако има 

такива. 
Очакваните резултати от приемането на Наредбата са създаването на по-благоприятни 

условия за  инвестиционна активност  в прозрачна и предвидима среда. 
  

5. 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 насърчаване на инвестициите с общинско   
значение в Община Завет 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.  

В резултат от осигурения едномесечен обществен достъп до проекта на документа, 
няма постъпили становища, възражения, мнения и др. от заинтересовани лица.  

 
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, Общинския съвет гр. Завет  
 
                                                          РЕШИ: 

 
 1. Приема Наредба № 31 за насърчаване на инвестициите с общинско   значение в 

Община Завет, съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 
 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 
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                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                        Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №24 от 17.11.2017  година 
 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
  Актуализиране на бюджета на Община Завет за 2017 година. 
                                                                                           Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

       Общинският съвет гр.Завет с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 2(двама), отсъстват  - 2(двама) от проведеното поименно гласуване, 
прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 273 

 
        Бюджетът  на община Завет за 2017 година е приет с Решение № 168 по Протокол № 15 
от 25.01.2017 г. на  Общинския съвет на гр. Завет.  Във връзка с  постъпила докладна записка 
от изпълняващия функциите на директор на ОП “Воден 2009“ гр. Завет с входящ №УД-02-
19-217/08.11.2017 г. за възникнали неотложни разходи за консумативи и външни услуги , 
както и постъпило писмо от директора на ДГ „Червената шапчица“ с. Брестовене с входящ 
№КО-03-05-452/10.11.2017 г. за извършване на корекция на разходната част на бюджета в 
частта на капиталови разходи за закупуване на компютри, лаптопи и интерактивна дъска за 
нуждите на детската градина,  е нужна актуализация на  разчета за финансиране на 
капиталовите разходи за 2017 г. и бюджета на община Завет за 2017 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,  Общинския съвет – Завет  

 
                                                            
                                                         РЕШИ:                                           
 

1. Актуализира бюджета на община Завет за 2017 година, както следва: 
 

1.1. Променя плана на приходната и разходната част по функции, дейности и параграфи, 
съгласно Приложение  № 1 и Приложение  № 6; 
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   Приложение № 1 
ПЛАН     

на разходната част     
на бюджета на Община Завет за 2017г.   

     
вид разход §§ уточнен 

годишен 
план към 
31.10.2017

г. 

корекция 
към 

17.11.2017 

актуализиран 
годишен план 

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

842346 7000 850646 

1 1 122 ДЕЙНОСТ 
Общинска администрация 

376248 -23018 354530 

Издръжка 10-00 282326 48000 330326 
материали 10-15 70925 5000 75925 

вода, гориво и енергия 10-16 106401 5000 111401 
разходи за външни услуги 10-20 105000 38000 143000 
платени данъци, такси и 

административни 
услуги 

19-00 5602 1752 7354 

платени държавни 
данъци,такси, 

наказателни лихви и 
административни санкции 

19-01 5602 1752 7354 

Осн.рем.на ДМА 51-00 75370 -75370 0 
Придобиване на 

дълготрайни 
материални активи 

52-00 8000 2600 11900 

придобиване на друго 
оборудване, машини и 

съоръжения 

52-03 8000 2600 11900 

Придобиване на 
нематериални 

дълготрайни активи 

53-00 4950 0 4950 

придобиване на 
програмни 

продукти и лицензи за 
програмни продукти 

53-01 4950 0 4950 

3 0 311 ДЕЙНОСТ 
Други дейности по жилищното 

строителство, благоустройството 
и регионалното развитие 

5700 0 5700 

Придобиване на 
дълготрайни 

материални активи 

52-00 5700 0 5700 

придобиване на 
компютри и хардуер 

52-01 700 1000 1700 
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придобиване на друго 
оборудване, машини и 

съоръжения 

52-03 5000 -5000 0 

придобиване на 
стопански инвентар 

52-05 0 4000 4000 

5 3 524 ДЕЙНОСТ 
Домашен социален патронаж 

 

117276 62870 180146 

Осн.рем.на ДМА 51-00 117276 36970 154246 
Придобиване на 

дълготрайни 
материални активи 

52-00 0 25900 25900 

придобиване на 
транспортни средства 

52-04 0 25900 25900 

6 2 623 ДЕЙНОСТ 
Чистота 

279622 -61500 218122 

Издръжка  259622 -71400 188222 
материали 10-15 33861 2200 36061 

вода, гориво и енергия 10-16 60950 5400 66350 
разходи за външни услуги 10-20 164811 -79000 85811 

Придобиване на 
дълготрайни 

материални активи 

52-00 20000 9900 29900 

придобиване на друго 
оборудване, машини и 

съоръжения 

52-03 20000 9900 29900 

8 3 832 ДЕЙНОСТ 
Служби и дейности по 
поддържане, ремонт и 

изграждане на пътищата 

63500 28648 92148 

Издръжка 10-00 63500 28648 92148 
разходи за външни услуги 10-20 63500 28648 92148 

 
          Приложение № 6 

ПЛАН     
на приходната част     

на бюджета на Община Завет за 2017г.   
     

вид разход §§ уточнен  
годишен 

план 
към 

31.10.201
7г. 

корекция 
към 

17.11.2017 

актуализир
ан годишен 

план 

Общо  -50860 7000 -43860 
трансфери между 

бюджети - 
предоставени 
трансфери (-) 

61-02 -50860 7000 -43860 
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1.2. Променя разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Завет за 2017 
година, съгласно Приложение  № 4 и Приложение  № 5; 

 
Разчет за финансиране на КР с източник на финансиране за 2017 г. 

 
 

Наименование 
било - приходи от 
ДД 

става - приходи от 
ДД 

общо капиталови разходи финансирани от ДД 653000 653000 

§5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 612250 573850 

Функция 01 75370 0 

РЕМОНТ НА I-ВИ ЕТАЖ НА СГРАДАТА НА КМЕТСТВО 
С.БРЕСТОВЕНЕ -СЪЗДАВАНЕ НА ЦУИГ 75370 0 

Функция 05 0 36970 

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТОВНИ МЕРКИ  
В СГРАДАТА НА ДСП ГР.ЗАВЕТ 0 36970 

Функция 06 536880 536880 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В ОКОЛОБЛОКОВО 
ПРОСТРАСТВО С ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ДЕТСКА 
ИГРА И СПОРТ И ЗА ОТВОДНИТЕЛНА И ДРЕНАЖНА СИСТЕМА - 
КВ. 98, КВ.133 И КВ.134 ПО ПЛАНА ГРАД ЗАВЕТ - ЕТАП 1 - ПМС 
153/28.07.2017г. 536880 536880 

§5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 35800 74200 

Функция 01 5000 7600 
ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ КОНТЕЙНЕР ЗА С.СУШЕВО 5000 7600 
Функция 05 0 25900 
ЗАКУПУВАНЕ НА АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ДСП ГР.ЗАВЕТ 0 25900 
Функция 06 8000 17900 
ЗАКУПУВАНЕ НА ГРЕБЛА ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕ 0 9900 
ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОРНИ СНЕГОРИНИ  8000 8000 

Функция 08 22800 22800 
ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ГРАДСКИ ПАЗАР ГР.ЗАВЕТ 22800 22800 
§5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ 
АКТИВИ 4950 4950 

Функция 01 4950 4950 
ЗАКУПУВАНЕ НА АНТИВИРУСНА ПРОГРАМА ЗА ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ЗАВЕТ 1100 1100 
ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ GIS EXPLORER  3850 3850 

общо капиталови разходи финансирани от МД 468550 468550 

§5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 187276 187276 

Функция 05 187276 187276 

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТОВНИ МЕРКИ  
В СГРАДАТА НА ДСП ГР.ЗАВЕТ 117276 117276 
ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТОВНИ МЕРКИ 
 В СГРАДА НАХОДЯЩА СЕ В УПИ VIII КВ.44 ПО ПЛАНА НА 
ГР.ЗАВЕТ 70000 70000 

§5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 255274 255274 

Функция 01 3000 3000 

ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ НА СГРАДАТА  
НА КМЕТСВО С.БРЕСТОВЕНЕ (ЦУИГ) 3000 3000 
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Функция 02 13500 13500 

ЗАКУПУВАНЕ НА ВИДЕОКАМЕРИ 6500 6500 

ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОРНИ СНЕГОРИНИ  2000 2000 

ЗАКУПУВАНЕ НА ГРЕБЛО ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕ 5000 5000 

Функция 03 5700 5700 

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ ЗА ОДЗ "СЛЪНЧО" ГР.ЗАВЕТ 700 700 

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ЛАПТОПИ  ЗА ЦДГ "ЧЕРВЕНАТА 
ШАПЧИЦА" С.БРЕСТОВЕНЕ 0 1000 

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА 
 ЗА ЦДГ "ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА" С.БРЕСТОВЕНЕ 5000 4000 

Функция 06 20000 20000 

ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 20000 20000 

Функция 08 213074 213074 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАДСКИ ПАЗАР ПО ПМС 192/29.07.2016 213074 213074 
§5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ 
АКТИВИ 26000 26000 

Функция 06 26000 26000 
ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА 
ЗАВЕТ 26000 26000 

общо капиталови разходи финансирани от други източници 1949 2338 

Функция 05 1949 2338 

ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ 
 ПО ПРОЕКТ"НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" 1440 1830 

ЗАКУПУВАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО  
 ПО ПРОЕКТ"НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" 509 508 
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        Приложение № 5 

РАЗЧЕТ 
за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 2017 год. 

         

№ 
по 

ред 
дейност ОБЕКТ 

Капит.  
разход за 

2017 г. 

В т.ч. по източници на финансиране 

Субсидия  
от РБ 

Собствени 
бюджетни 
средства 

СЕС 

Други 
източници 

Привлечени 
средства 

Забележка 
(източник) 

1 2   5 7 10 12 14 15 

    ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 1 123 888 653 000 468 550 2 338 0   

    §5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ 761 126 573 850 187 276 0 0   

    Функция 05 224 246 36 970 187 276 0 0   

1 524-МД ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТОВНИ МЕРКИ В 
СГРАДАТА НА ДСП ГР.ЗАВЕТ 

154 246 36 970 117 276 0 0 

  
ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТОВНОСТ 4 000 0 4 000 0 0 §40-00 
ПРОЕКТИРАНЕ 5 000 0 5 000 0 0 §40-00 
СМР 145 246 36 970 108 276 0 0 §40-00 

2 589-МД ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОЕФЕКТОВНИ МЕРКИ В 
СГРАДА НАХОДЯЩА СЕ В УПИ VIII КВ.44 ПО ПЛАНА НА 
ГР.ЗАВЕТ 

70 000 0 70 000 0 0 

  
ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТОВНОСТ 2 500 0 2 500 0 0 §40-00 
ПРОЕКТИРАНЕ 3 500 0 3 500 0 0 §40-00 
СМР 64 000 0 64 000 0 0 §40-00 

    Функция 06 536 880 536 880 0 0 0   

1 619-МД РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В 
ОКОЛОБЛОКОВО ПРОСТРАСТВО С ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ПЛОЩАДКИ ЗА ДЕТСКА ИГРА И СПОРТ И ЗА 
ОТВОДНИТЕЛНА И ДРЕНАЖНА СИСТЕМА - КВ. 98, 
КВ.133 И КВ.134 ПО ПЛАНА ГРАД ЗАВЕТ - ЕТАП 1 

536 880 536 880 0 0 0   

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 12 940 12 940 0   0 ЦС 

АВТОРСКИ НАДЗОР 5 640 5 640 0 0 0 ЦС 

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ 

700 700 0 0 0 ЦС 

СМР 517 600 517 600 0 0 0 ПМС 153/28.07.2017г. 

    §5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ 
МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 

331 812 74 200 255 274 2 338 0   
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    Функция 01 10 600 7 600 3 000 0 0   

1 122 - МД-52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ НА СГРАДАТА НА 
КМЕТСВО С.БРЕСТОВЕНЕ (ЦУИГ) 

3 000 0 3 000 0 0 ПО §40-00 

2 122 - МД-52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМ КОНТЕЙНЕР ЗА 
С.СУШЕВО 

7 600 7 600 0 0 0   

    Функция 02 13 500 0 13 500 0 0   

1 282 - 52 -05 ЗАКУПУВАНЕ НА ВИДЕОКАМЕРИ 6 500 0 6 500 0 0 ПО §31-11 

2 282 - 52 - 03 ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОРНИ СНЕГОРИНИ  2 000 0 2 000 0 0 ПО §31-11 

3 282 - 52 - 03 ЗАКУПУВАНЕ НА ГРЕБЛО ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕ 5 000 0 5 000 0 0 ПО §31-11 

    Функция 03 5 700 0 5 700 0 0   

1 311 - МД - 52-
01 

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ ЗА ОДЗ "СЛЪНЧО" 
ГР.ЗАВЕТ 

700 0 700 0 0   

2 311 - МД -52-
05 

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНА ДЪСКА ЗА ЦДГ 
"ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА" С.БРЕСТОВЕНЕ 

4 000 0 4 000 0 0   

3 311 - МД - 52-
01 

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ЛАПТОПИ  ЗА ЦДГ 
"ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА" С.БРЕСТОВЕНЕ 

1 000 0 1 000 0 0   

    Функция 05 28 238 25 900 0 2 338 0   

1 589-МД-52-01 ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТЪРНИ 
СИСТЕМИ 
 ПО ПРОЕКТ"НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" 

1 830 0 0 1 830   ОПРЧР ПРОЕКТ  
"НЕЗАЕИСИМ ЖИВОТ" 

2 589-МД-52-01 ЗАКУПУВАНЕ НА МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО 
УСТРОЙСТВО  
 ПО ПРОЕКТ"НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ" 

508 0 0 508   ОПРЧР ПРОЕКТ  
"НЕЗАЕИСИМ ЖИВОТ" 

3 524-МД-52-04 ЗАКУПУВАНЕ НА АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА ДСП 
ГР.ЗАВЕТ 

25 900 25 900         

    Функция 06 37 900 17 900 20 000 0 0   

1 623 - МД- 52-
03 

ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ 

20 000 0 20 000 0 0 ПЛАН СМЕТКА ТБО 

2 629 - МД - 52-
03 

ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОРНИ СНЕГОРИНИ  8 000 8 000 0 0 0   

3 623-МД-52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА ГРЕБЛА ЗА СНЕГОПОЧИСТВАНЕ 9 900 9 900         

    Функция 08 235 874 22 800 213 074 0 0   

1 866- МД - 52-
06 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРАДСКИ ПАЗАР ПО ПМС 
192/29.07.2016 

213 074 0 213 074 0 0   

СМР  200 062 0 200 062 0 0 ПО от целевата субсидия 2016 
АВТОРСКИ НАДЗОР 1 500 0 1 500 0 0 ПО от целевата субсидия 2016 
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 4 312 0 4 312 0 0 ПО от целевата субсидия 2016 
ПРОЕКТИРАНЕ 7 200   7 200 0 0 ПО ПО §40-00 
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2 866-МД-52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ГРАДСКИ ПАЗАР 
ГР.ЗАВЕТ 

22 800 22 800 0 0 0   

    §5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ  
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 

30 950 4 950 26 000 0 0   

    Функция 01 4 950 4 950 0 0 0   

1 122-МД - 53-01 ЗАКУПУВАНЕ НА АНТИВИРУСНА ПРОГРАМА ЗА 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД ЗАВЕТ 

1 100 1 100 0 0 0   

2 122-МД- 53-01 ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ GIS EXPLORER  3 850 3 850 0 0 0   

    Функция 06 26 000 0 26 000 0 0   

1 
619-МД-53-09 ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА 

ОБЩИНА ЗАВЕТ 
26 000 0 26 000 0 0 

ПО от целевата субсидия 2016 

 
1.3. Променя бюджета на ОП „Воден 2009“ гр.Завет съгласно Приложение  № 3; 

 
                                                             АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА  
                                       ЗА  2 0 1 7 ГОДИНА  НА  ОП”ВОДЕН- 2009”  ГРАД ЗАВЕТ 
№ 
по 
р 
е 
д 

Наименование на 
параграфа 

№  
на 
Пара 
графа 

БЮДЖЕТ – 2 0 1 7 година 
П   Л   А   Н 
Дейност                             Дейност                                              О Б Щ О 
Озеленвяване                 Чистота 
622                                      623 
БИЛО   КОР.   СТАВА       БИЛО   КОР.   СТАВА       БИЛО     КОР.     СТАВА 

 1 Запл.на перс.по ТП и СП     0100 51250              51250      80000                80000      131250                  131250                                
 Запл.на перс. по  труд. пр     0101 51250              51250      80000                80000      131250                  131250    
 2 Зад.осиг.вн.от Работ.-вс     0500    9690                9690      15000                15000        24690                    24690 
 В т.ч.: ДОО     0551    6070                6070        9000                  9000        15070                    15070                    
             ЗОВ     0560    2600                2600         4000                  4000          6600                      6600                       
 Вноски за ДЗПО     0580    1020                1020         2000                  2000          3020                      3020                       
 3 Издръжка  всичко     1000  62125              62125    109111 11000  120111      171236     11000 182236 
 В т.ч.:Пост. инвент.и обл.     1013      950                    950       1050                   1050           2000                     2000 
 Материали     1015  21560               21560     30111    2200    32311        51671       2200   53871        
 Вода,горива,енергия     1016 29050                 29050    60950    5400    66350        90000       5400   95400             
 Разх.за външни услуги     1020 10565                 10565    15000    3400    18400        25565       3400   28965                    

 Разх.за застраховки     1062          0                          0       2000                  2000          2000                     2000      
 
 
 4.  
 

ВСИЧКО РАЗХОДИ: 
 
Придобиване на  ДМА 
В т.ч.: Контейнери 
 

 
 
    5200 
    5203 

123065         0  123065    20411  11000  215111    327176     11000 338176                   
           
           0         0            0              0            0           0                0              0              0 
           0         0            0              0            0           0                0              0              0                                          

   О  Б  Щ  О :      123065        0  123065    204111  11000  215111    327176   11000    338176                   
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1.4. Актуализира план-сметката за разходите по дейност 623 „Чистота“ по видове 
дейности и елементи за всички населени места в Община Завет за 2017г. съгласно 
Приложение  № 2 и Приложение  № 2.1. 

 
 

ПЛАН-СМЕТКА 
за разходите по Дейност 623 “Чистота” по видове дейности и елементи за 

всички населените места  в Община Завет за 2017 г. 
1. Разходи за осигуряване на съдове за събиране и съхраняване на битови отпадъци 
  Било         Корекция        Става 
 Общо разходи 20 000                 0           20000 
 Разходи на Общинска администрация 20 000                 0           20000 
 § 5200 – Придобиване на  ДМА 20 000                 0           20000 
 § 5203 – Закупуване на съдове за бит.отпад.  20 000                0           20000 
 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009" 
          0                0                    0 

 § 10 00 - Издръжка           0                0                    0 
 § 10-20 – Разходи за външни услуги (измиване и 

дезинфектиране на съдове за БО и сметоизвозващи 
автомобили 

          0                0                    0 
 

2. Разходи за събиране на битовите отпадъци от територията на Община Завет и транспортирането им до 
Регионално депо - в гр. Разград за обезвреждането им 

 
                                                           Общо разходи                             239212      11000         250212 
 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009"  
 201111    11000         212111 

 § 01 00 - Заплати на персонала по труд. 
правоотношения 

   80000            0           80000 

 § 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от 
работодателя 

 15000             0            15000 

 § 05 51 - Осигурителни вноски за ДОО от 
работодателя и държавата 

   9000             0              9000 

 § 05 60 - Здравно осигурит. вноски от работодателя    4 000             0             4000 
 § 05 80 - Вноски за допълнит. задължително осигур. 

от работодател 
  2 000             0             2000 

 § 10 00 - Издръжка 106111    11000          117111 
 § 10 13 - Постелен инвентар и облекло    1050              0              1050 
 § 10 15 - Материали  30111       2200             32311 
 § 10 16 - Вода, горива, енергия  60950       5400             66350 
 § 10 20 - Разходи за външни услуги 14000        3400             17400 

 Заета щатна численост - брой       11               0                  11                
 Разходи на Общинска администрация 38 101              0            38101 
 - Разходи по погасяване на безлихвен заем за 

закупуване на автомобил за сметосъбиране и 
сметоизвозване и контейнери за БО 

38 101              0            38101 

   
3. Разходи за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на 
депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление 
на отпадъците 
        Общо  разходи                                                                                 61460      -7000             54460                                                                                  
   Разходи на Общинскаадминистрация за 

депониране и отчисления 61460              0             61460 
 

- Депониране на битови отпадъци в Регионално депо 
за неопасни отпадъци – Разград - /10,60 лв./т./ 

10600              0             10600 
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 - Отчисления за обезвреждане  на депонираните 
неопасни отпадъци в Регионалното депо съгласно 
чл.64 от ЗУО за всеки тон отпадък за депата по 
чл.2,ал.3, т.1 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и 
начина за изчисляване и определяне размера на 
обезпеченията и отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци-съгл.чл. 20, ал. 1,т. 1д за 
2017 г. – 47,00 лв./т. 

47000      -7000              40000 

     - Обезпечение за депонираните отпадъци в 
Регионалното депо съгласно чл. 60 от ЗУО за всеки 
тон  (Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията 
и отчисленията, изисквани при депониране на 
отпадъци – 3,86 лв./т.) 

  3860               0              3860 

4. Разходи за почистване на улични платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено ползване 

 
                                            Общо  разходи                                               53 000    -4000            49000 
 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009"  
      3000          0               3000 

 § 10 00 - Издръжка      3000           0               3000 
 

§ 1020 -Разходи за почистване  и оформяне на 
траншеи по торища в населените места от община 
Завет и поддържане на закрити сметища. 
 

 
 
 
 

     3000           0               3000                   
 Разходи на Общинскаадминистрация   50 000   -4000              46000 
 § 10 00 - Издръжка   50 000   -4000              46000 
 § 1020  -Разходи на общинска администрация за 

зимно поддържане  и 
снегопочистване  на улици в населените  
места на община Завет.           
 

  50 000    -4000            46000 

 Общо разходи:  373672           0           373672 
   
 

 
 

 
2. Задължава  Кмета на община Завет да разпредели одобрените средства по бюджета на 

Община Завет за 2017 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 съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
 
 


