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                                                    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  26  от  26.01.2018  година 
 
          ПО  ПЪРВА ТОЧКА 
       Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 
управление по видове и категории обекти през 2017 година. 
                                                                                        Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
 
        Общинският съвет гр.Завет с 15(петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 2(двама) от проведеното поименно гласуване, прие 
следното 

РЕШЕНИЕ  № 285 
 

В изпълнение на задължението на чл.66а от Закона за общинската собственост, 
Кметът на общината съставя и предоставя на Общинския съвет отчет за състоянието на 
общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти. 

Водещ планов документ за дейността през отчетния период е Годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Структорното звено, което 
пряко осъществява дейностите по изпълнение на програмата е Дирекция „ОСОПИХД”. 

На вниманието на Общинскя съвет е предоставен изготвения отчет за състоянието на 
общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти 
за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г. 

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.66а от 
ЗОС, чл.1, ал.6 от  Наредба № 2  на ОбС – Завет за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, Общинския съвет – Завет  

 
РЕШИ: 

 
1. Приема Отчета за състоянието на общинската собственост и за резултатите от 

нейното управление за периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 година, както следва: 
 
 

                                                       Отчет 
за състоянието на общинската собственост и за резултатите от 

нейното управление за  периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г 
 

І. Съставените  и пресъставените към 31.12.2017 г. актове за общинска собственост са 
296 броя, от които за недвижими имоти - частна общинска собственост 173 броя и 123 броя – 
публична общинска собственост, описани по землища, както следва:  

 

  гр. Завет – 88 броя, от които 68 бр. АЧОС и 20 бр. АПОС 

  с. Брестовене – 26 броя, от които 21 бр. АЧОС и 5 бр. АПОС 

  с. Острово –  24 броя, от които 21 бр. АЧОС и 3 бр. АПОС 
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  с. Иван Шишманово –  31 броя, от които 2 бр. АЧОС и 29 бр. АПОС 

  с. Веселец – 23 броя, от които 15 бр. АЧОС и 8 бр. АПОС 

  с. Прелез –  36 броя, от които 17 бр. АЧОС и 19 бр. АПОС 

  с. Сушево – 68 броя, от които 29 бр. АЧОС и 39 бр. АПОС 

 
Гореизброените имоти се делят по НТП, както следва: 

1. Имоти с НТП: Нива общо 98 бр. с площ  968,737 дка с данъчна стойност от 
152 175,60 лв.; 

2. Имоти с НТП: Пасища, мери общо 80 бр. с площ  2884,845 дка с данъчна стойност 
от 162 273,60 лв.; 

3. Имоти с НТП: Лозя общо 36 бр. с площ  36,397 дка с данъчна стойност от 10 
969,70 лв.; 

4. Имоти с НТП: Водни обекти/рибарници общо 47 бр. с площ  413,076 дка с данъчна 
стойност от 23 369,80 лв.; 

5. Имоти с НТП: Други земеделски земи общо 20 бр. с площ  884,430 дка с данъчна 
стойност от 94 221,20 лв.; 

6. Имоти в регулация - дворни места и сгради общо 15 бр. с площ  92 639 кв.м. 
(92,639 дка) с данъчна стойност от 660 363,50 лв. 

Както е описано по–горе през изминалата година са съставени общо 296 АОС за 
имоти с обща площ 5 280,124 дка, с обща данъчна стойност 1 103 373,40 лв. 

 
Периодично са нанасяни в досиетата към АОС, в разписните листи за имотите и в 

главния регистър договорите за продажба на общински имоти, за учредено право на 
прокарване, както и заповедите за отписване на общински имоти, които са престанали да 
бъдат общинска собственост. 

Имотите - публична общинска собственост, предназначени за трайно задоволяване на 
обществени потребности от общинско значение (за културни, образователни, детски, 
младежки, спортни и социални мероприятия) в голямата си част са предоставени за 
управление на учреждения, организации и юридически лица на бюджетна издръжка, които 
осъществяват изброените дейности.  

Поддържането и ремонтите на имотите и вещите - публична общинска собственост, 
се извършва в рамките на предвидените бюджетни и привлечени средства. 

Нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за 
нуждите на общината или на юридически лица на издръжка от общинския бюджет, са 
отдадени под наем чрез търг или конкурс по реда на Наредбата № 2 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество - собственост на община Завет. 

 
Със свои решения Общинският съвет – Завет възложи на кмета на община Завет 

изпълнението на общо 20 бр. процедури през отчетния период, както следва: 
а. Процедури за отдаване под наем – 5 бр., като 3 са финализирани в  рамките на 2017 

г., а за останалите две процедурите продължават. 
б. Процедури за продажби на имоти и вещи общинска собственост – 6 бр., като 

всичките са  финализирани в  рамките на 2017 г. 
в. Процедури за промяна на НТП на недвижими имоти – 4 бр., като 2 са 

финализирани в  рамките на 2017 г., а за останалите две, процедурите продължават. 
г. Процедури за промяна на вида на собствеността на имоти – 3 бр., като 3 са 

финализирани в  рамките на 2017 г. 
д. Процедури за делба/обединение на земи от ОПФ – 2 бр., като 1 е финализирана 

през 2017 г., а за другата процедурата продължава. 
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II. През отчетния период се изпълняват и са в сила 10 броя договори за отдаване под 

наем на помещения с ФЛ и ЮЛ, както следва: 
 
№ по 
ред 

  
                                  Договори за наем  

1. Д-р Евгения Цонева Вълева – стоматологичен кабинет гр. Завет 
   

2. 
Д-р Росица Иванова Иванова – стоматологичен кабинет гр. Завет 

   
3. 

„АВС” ООД, гр. Разград – помещение в Кметство с. Брестовене 

   
4. 

„Български пощи” ЕАД, гр. София – помещение в с. Острово 

   
5. 

„Български пощи” ЕАД, гр. София – помещение в бивше кметство 
с.Иван Шишманово 

   
6. 

„ТВ Кубрат” ООД, гр. Плевен – помещение в Кметство с. Сушево 

   
7. 

„Табак маркет“ АД, гр. София – част от терен гр. Завет, поставяне на 
преместваем обект /павилион/ 

   
8. 

"Д-р Ергюз Кара - АПМПИП" ЕООД – помещение в здравна служба –  
с. Веселец 

   
9. 

Ахмед Мехмед – Магазин № 1 в гр. Завет 

 
10. 

Айлин Сали - Магазин № 3 в гр. Завет 

 
В рамките на отчетния период има един прекратен договор за наем на помещение – с   

„Български пощи” ЕАД, гр. София – помещение в бивша здравна служба с. Прелез. 
 
            1. Събраната сума за отчетния период от наеми на помещения е 5989 лв., към 
31.12.2017 год.,  няма просрочия по сключените договори.  
            2. От наеми на земеделски земи, пасища и мери през отчетния период са събрани 
общо 132 973 лв., към 31.12.2017 год., от едно юридическо и от 2 физически лица има 
несъбрани наеми и лихви в размер на 12 050,13 лв.  
           В изпълнение на решението на Общински съвет – Завет е сключен договор за 
безвъзмездно право на ползване за помещение с площ 39,9 кв.м. в сградата на „Пристройка 
Читалище“ – гр. Завет със сдружение с нестопанска цел с обществено полезна дейност 
„Диабет-Завет“ и със сдружение с нестопанска цел „Съюз на инвалидите в България“ за срок 
от 3 год. 
           ІІІ. За отчетния период 01.01.2017 г.-31.12.2017 г. са организирани и проведени 4 
процедури за разпореждане с общински имоти по реда на Закона за общинската собственост, 
след провеждане на публичен търг. Сключени са 18 броя договори за продажба на 
недвижими имоти собственост на община Завет, приходите за отчетния период от продажба 
са в размер на 237 819 лв.  

 
          ІV. Изпълнението на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост при община Завет за 2017 г. е както следва: 

1. Наеми – предвидени приходи 93 262,93 лв., събрани приходи през отчетния период 
138 962 лв. – изпълнение 149 %.         
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2. Продажби – предвидени приходи 318 476,00 лв., събрани приходи през отчетния 
период 237 819 лв. – изпълнение 74,67 %. 

3. Общо събрани приходи от наеми и продажби – предвидени 411 738,93 лв., събрани 
приходи през отчетния период – 376 781,00 лв. – изпълнение на годишната 
програма за 2017 г. – 91,51 %. 
 

  
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 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  № 26 от 26.01.2018  година 
 

ПО  ВТОРА ТОЧКА 
       Утвърждаване на  формула за финансиране на "делегирани бюджети" в системата 
на образование в Община Завет за бюджетната 2018 година. 
                                                                                      Докл.: А.Велиев–Кмет на Община                                                                                      
       Общинският съвет гр.Завет с 15(петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 2(двама) от проведеното поименно гласуване прие 
следното 

РЕШЕНИЕ  № 286 
 

Във връзка с оптималната организация на работата в общинските училища и детски 
градини на територията на Община Завет през бюджетната 2018 година е необходимо 
утвърждаване на формулата за разпределение на средствата, съгласно Закона за 
предучилищното и училищно образование , където в чл. 282 ал. 6, ал.7 гласи, че 
„Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят средствата, получени по единни 
разходни стандарти, между училищата, детските градини и обслужващите звена въз основа 
на формули за всяка отделна дейност.  

 На 05.01.2018 година заседава комисия назначена със заповед №УД-02-09-
546/22.12.2017 година на Кмета на Община Завет.  
  На това заседание главният  експерт  запозна директорите на учебни заведения с 
разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г. Проведоха се срещи с директорите,   на  които  се  
обсъдиха  варианти  за разпределение  на средствата (видно от Приложение №1).  
 

 Предвид горепосоченото  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и и чл. 
282 ал 6,7  от ЗПУО, Общинския съвет – Завет  

 
                                                           РЕШИ:                                           

 
I. Утвърждаване на формула за финансиране на "делегирани бюджети" в системата на 
образование в Община Завет за бюджетната 2018 година           
                                

1. Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за дейност 322-
Общообразователни училища, при община Завет, за бюджетната 2018г., както следва: 
 

                              
където: 

                                           СФ - средства по формулата 
                                           БИ – брой институция 
                                           БП – брой паралелки 
                                           БК – брой клас 
                                           БУ- брой ученици съгласно информационната система                                        

СФ= (100%СИ х БИ) + (100%СП х БП) + (99%СУ х БУ) + (100%СРКхБК)+1%Р 
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                                                   на МОН  „Админ М” към  01.01.2018 г.  
                                           СИ – стандарт институция = 33 000 лв. 
                                           СП- стандарт паралелка = 6992 лв. 

 СУ- стандарт ученик – 1356 лв. 
 СРК- средства по регионален коефициент = 2 918 лв. 

                                            Р - Резерв за нерегулярни разходи 8771 лв. 
 

1.1. Резерв за нерегулярни разходи: 
Средствата по този компонент са в размер на 1% от общата сума за учениците в 

дневна форма на обучение в училищата – 8 466 лв.  
Разходи с нерегулярен характер са тези, които не са в ясна зависимост от определен 

показател, имат за основание условни или инцидентни събития и чиeто относително 
времево разпределение не може да се предвиди в началото на годината. 

Предвидените средства като резерв за нерегулярни разходи ще бъдат използвани през 
бюджетната година за изплащане на следните разходи: 
 Спешни неотложни аварийни ремонти; 
 Съфинансиране на проекти, които са спечелени от училищата по национални и 

международни програми; 
 Финансиране на дейности по организиране и провеждане на национални и 

международни конкурси, включени в Програмата на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби през 2018 г.; 

 Други обективни и непредвидими фактори. 
 
 Когато от резерва за нерегулярни разходи останат неизползвани средства към 15 
ноември 2018 г., остатъкът от тях се предоставя за разходи на всички училища по 
изкуствата, разпределени пропорционално на броя на учениците в дневна форма на 
обучение в тях. 

 
2. Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за дейност 326-

Професионални училища, професионална гимназия, при община Завет, за бюджетната 2018г. 
, както следва:  
    
СФ= (100%СИ х БИ) + (100%СП х БП) + (100%СУСГРСВМ х БУ)+(100%СУСУАСУ х БУ)+ 
(100%СРКхБК) 
 

където: 
 

                                           СФ - средства по формулата 
                                           БИ – брой институция 
                                           БП – брой паралелки 
                                           БК – брой клас 
                                           БУ- брой ученици съгласно информационната система  
                                                           на МОН  „Админ М” към  01.01.2018 г.  
                                           СИ – стандарт институция = 33 000 лв. 
                                           СП- стандарт паралелка = 9350 лв. 

 СУУСГРСВМ- стандарт за ученик „Селско,горско,рибно 
стопанство и ветеринарна медицина“ = 2102 лв. 
 СУСУАСУ- стандарт за ученик „Стопанско управление, 
администрация и социални услуги“=1356 лв. 
 СРК- средства по регионален коефициент = 4564,67 лв. 
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3.  Формула за разпределяне на средствата по стандарт за ученици на самостоятелна 
форма на обучение , при община Завет, за бюджетната 2018 г. , както следва: 

 
СФ=100%СУСФхБУ 

 
където: 

                                   СФ-средства по формулата 
                   СУСФ-стандарт за ученик самостоятелна форма на обучение = 436лв.    

                                   БУ- брой ученици съгласно информационната система 
                                                  на МОН  „АдминМ” към 01.01.2018 г.    
 

4. Формула за разпределяне на средствата по стандарт за:  Допълващ стандарт за 
материална база на училищата за учениците на редовна форма на обучение, при 
община Завет, за бюджетната 2018 г. , както следва: 

 
СФ=100%ДСМБхБУ 

 
                                                           където: 

                                   СФ-средства по формулата 
                   ДСМБ-допълващ стандарт за материална база  = 25 лв.    

                                   БУ- брой ученици съгласно информационната система 
                                                   на МОН  „АдминМ” към 01.01.2018 г.  
 

5.   Формула за разпределяне на средствата по норматив за създаване условия за 
приобщаващо образование за дете/ученик на ресурсно подпомагане при община Завет, 
за бюджетната 2018 г. , както следва:   

                  
СФ=100%СРПхБУ 

            
където: 

                                   СФ-средства по формулата 
                   СРП- средтва за ресурсно подпомагане = 359лв.    

                                   БУ- брой ученици съгласно информационната система 
                                                          на МОН  „АдминМ” към 01.01.2018 г.  

 
6.   Формула за разпределяне на средствата за осигуряване на  целодневна организация 
на учебния ден за обхванатите ученици от I – VII при община Завет, за бюджетната 
2018 г. , както следва:   
 

СФ=[(100%ГЦОУДхБГ) + (100%УГЦОУДхБУ)] + 100%СРК х БГЦОУД 
 

където: 
                            СФ-средства по формулата 
                             БГ- брой групи 
                             БГЦОУД – брой групи на целодневна организация на учебния ден 

             ГЦОУД-група за целодневна организация на учебния ден = 1486 лв.    
             УГЦОУД- ученик в група за целодневна организация на учебния ден= 
582лв.   
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              СРК – средства по регионален коефициент = 1233,19 лв. 
              БУ- брой ученици съгласно информационната система на МОН     
                                     „Админ М” към 01.01.2018 г. 

 
      7.   Формула за разпределяне на средствата за подпомагане храненето на деца от 
подготвителните групи  и учениците  от  I –IVклас при община Завет, за бюджетната 2018 г. , 
както следва:   

 
СФ=100%СХхБУ 

 
                                                                                  където: 

                          СФ-средства по формулата 
                          ЕРС-средства храна = 72 лв.    
                          БУ- брой ученици съгласно информационната система на МОН     
                                      „Админ М” към 01.01.2018 г. 
 

           8. Формула за разпределение средства за стипендия за ученици в гимназиален етап при 
община Завет, за бюджетната 2018 г. , както следва:   
 

СФ1=100%СССНУхБУ 
 

където: 
                                           СФ1-средства по формулата 

 СССНУ-средства за стипендия за специализирани и не 
специализирани       училища = 87 лв.    

                            БУ- брой ученици съгласно информационната система на МОН     
                                      „Админ М” към 01.01.2018 г. 
                              

СФ2=100%ССПППУхБУ 
 

където: 
СФ2- средства по формулата 
СССНУ-средства за стипендии за професионални паралелки в 
професионални училища = 97 лв.     

                           БУ- брой ученици съгласно информационната система на МОН     
                                      „Админ М” към 01.01.2018 г. 
 

9. Формула за допълващ  стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на 
училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя на 
местата: 
 

СФ=100%ДСхБММПС 
 

Където: 
                                          СФ-средства по формулата 

                          ДС- допълващ  стандарт = 12000 лв.    
                                          БММПС- брой места моторно превозно средство 
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10.   Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за дейност 
311-Целодневни детски градини, при община Завет, за бюджетната 2018г. , както 
следва: 

                             
СФ=(100%СЯЦГДГУхБД)+(100%СЯхБД)+(100%СД2-3ГЦГхБД)+(100%СД5-

6ГЦГхБД)+(100%СРКхБИ)+  
(100%СИхБИ) 

                               където: 
      СФ-средства по формулата 
      СЯЦГДГУ- стандарт яслена и целодневна група в детска градини и училище = 
3998 лв. 
      СЯ-средства ясла = 1169 лв. 
      СД2-3ГЦГ- стандарт дете 2-3 годишни целодневна група = 1870 лв. 
      СД5-6ГЦГ – средства  на дете 5-6 годишно в целодневна група = 2095 лв. 
      БД - брой деца в целодневна група, съгласно„АдминМ” към 01.01.2018 г. 
      СРК – средства регионален коефициент = 4616 лв. 
      СИ – стандарт институция = 20 000 лв. 
      БИ – брой институция 

                                      
 

11. Формула за разпределение на средствата по единия разходен стандарт за местни 
дейности за   бюджетната 2018 година. 

 
Средствата от бюджета на Община Завет за издръжка на дейностите по 

възпитанието, подготовката и обучението на децата в целодневни детски градини за 
2018г. в размер на 196 375 лв. се разпределят по следната формула: 

 
СФ = 32,08%СО + 47,89%СХ + 6,53%СДПИ + 10,60%СУБД + 2,90% ССХМ  

 

където: 

СФ -средства по формулата; 
СО  -средства заотопление; 
СХ  -средства захрана; 
СДПИ -средства дидактически пособия и играчки; 
СУБД -средства за условен брой деца 16 бр.; 
ССХМ -средства за санитарно хигиени материали; 
 
ІІ. Правила за прилагане на формулата : 
 

1. СО - Средствата за отопление, ток, вода и външни услуги на всяка детска градина са 
разпределени на база отчетни данни за 2017г. 

-  Общата сума на средствата за отопление е в размер на 63 000 лв. 

- По детски градини: 

- ДГ“Слънчо“ Завет 26 000 лв. 

- ДГ“Червената Шапчица“ Брестовене 14 000 лв. 

- ДГ“Радост“ Острово 10 000 лв. 

- ДГ“Пролет“ Веселец 4 500 лв. 

- ДГ“Славейче“ 4 000 лв. 

- ДГ“Осми Март“Сушево 4 500 лв. 
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  2.  СХ- Средствата за храна на децата - общата сума на средствата за храна е в 
размер на  94 050 лв., и са разчетени на отчетен брой присъствия за 2018 г.  

-     Средствата са разчетени на  1,50 лв. за присъствен ден.  

     -    При определяне на средствата за храна се вземат предвид освен наличностите 
към 01.01.2018г. и преходния остатък от целеви средства за хранене, средствата от 
допълващия стандарт за хранене на децата от подготвителните групи и средствата под 
формата на дарение от фонд Земеделие. 

 - Средствата за хранене, които се предоставят като допълващ стандарт, намаляват 
стойността на средствата за хранене в местна дейност на детските градини. 

 

3.  СДПИ -  Средства за  помощни дидактически пособия и играчки-блокчета, 
моливи, гл.хартия, бои, играчки и др., сумата е разчетена на задължителен минимум 45 
лв.на дете годишно. Средствата за тези пособия и играчки са разчетени на брой деца в 
яслена група и деца от 2 до 6 г. в целедневни групи. 

     
- Справка и копие на разходнооправдателни документи за изразходените средства за 

учебната пособия и играчки се представят в Общината в срок до 15.10.2018 година. 
- Неизразходваните целеви  средства за учебни пособия и играчки да се възстановят в 

бюджета на първостепения разпоредител с бюджет в срок до 15.10.2018 година.  

Общата сума на средствата за учебни пособия е в размер на 12 825 лв. 

 
4. СУБД - Средства за условен брой деца, тези средства за издръжка на всяка 

детска градина се формират по следния начин :  
- брой групи по 16 деца, тъй като тези разходи са условно постоянни и не зависят от 

фактическия брой деца в групата. 
Добавката в размер на 100 лв. се разпределя на този условно формиран брой деца. 
Общата сума на средствата в допълнителната компонента е 20 800лв. 

 

5.   ССХМ- Средства за санитарно –хигиенни материали – 5 700лв.  
       За закопуване на салфетки , кухненски ролки ,носни кърпи , тоалетна хартия и др.са 
предвидени  за задължителен минимум от 20 лв. на дете годишно.  

- Справка и копие на разходнооправдателни документи за изразходените средства за 
санитарно –хигиенни материали се представят в Общината в срок до 15.10.2018 година.    

 - Неизразходваните целеви  средства за санитарно –хигиенни материали  да се 
възстановят в бюджета на първостепения разпоредител с бюджет в срок до 15.10.2018 
година.  
 
 

           III. Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и 
обслужващите звена при изменение на броя на децата и учениците или на стойностите по 
някои от другите основни компоненти на формулата, въз основа на които се разпределят 
средствата. 
 

1. Разпределението на средствата между училищата и обслужващите звена по 
формула се извършва въз основа на броя на децата и учениците по информационната 
система на МОН „АДМИН М” към 01.01.2018 г. 
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2.  Разпределението на средствата по формула може да се коригира веднъж 
годишно в резултат на увеличението в броя на учениците в началото на учебната 2018/2019 
година спрямо броя им към 01.01.2017 г. Това касае както разпределението на база основни 
компоненти на формулата, така и разпределението по допълнителни компоненти, което се 
извършва въз основа на брой ученици. За броя на учениците се използват данните от 
информационната система на МОН „АДМИН М”. Промяната в размера на средствата в 
резултат на увеличението на броя на учениците се отразява с 1/4 от годишния размер (т. е. 
само за месеците октомври, ноември и декември). 

3.  При промяна в размера на единните разходни стандарти по време на годината 
увеличението по съответния стандарт се разпределя пропорционално на броя на децата и 
учениците. 

4.  При преобразуване на училища, детски гради в рамките на ПРБ остатъкът от 
средства по формула на училищата и детските градини , които се преобразуват, се отнася 
към преобразуваното (новото) училище-детска градина. 

5.  При закриване на училище, детска градина остатъкът от средствата по 
формула се отнася към приемното училище. 
 

   IV. Делегира право на Директора: 
 1. Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити; 
 1.2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите по бюджета 
на училището, детската градина до 3 дни преди края на всяко тримесечие, като уведомява 
първостепенния разпоредител с бюджетен кредит за това; 
 1.3. да се разпорежда със средствата на училището, детската градина; 
 1.4 да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя 
на децата и учениците в класовете, групите съобразно нормите, определени в подзаконовите 
нормативни актове; 
      1.5. самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки прилагането на 
учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището,  детската градина; 
      1.6. да реализира собствени приходи, включително приходи от собственост. 

2. Директорът се задължава да представя в общината: 
 2.1.  Плана на бюджета, разпределен по пълна бюджетна класификация. 
 2.2. Тримесечни отчети на бюджета. 
 2.3. Справки за извършените през тримесечието компенсирани промени по плана на 
приходите и разходите в срок до последното число на последния месец от тримесечието и 
числеността на персонала. 

      2.4. Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на училището, детската градина до всяко пето 

число на месеца. 

 
     3.Възлага на кмета на общината да издаде заповед за изпълнение на горните 
решения. 
   4 .  Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областен 
управителна 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 
 
 



 

 
 

12

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

Протокол  № 26 от 26.01.2018 година 
 

 
ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 

        Годишен план за развитие на младежката дейност за 2018 година. 
                                                                                       Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
 

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

РЕШЕНИЕ  № 287 
 

В изпълнение на чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта ежегодно до 31 януари се 
подготвя и утвърждава общински годишен план за младежта за текущата година.  

Годишният план е насочен към подобряване качеството на живот на младите хора чрез 
създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал 
и за мобилизиране на потенциала на младите хора в територията на община Завет. 
Стратегическите цели, заложени в годишния план за развитие на младежката дейност са 
свързани с насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите 
хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на 
здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в 
неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на 
гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските 
райони, развитие на междукултурния и международен диалог и повишаване на ролята на 
младите хора в превенцията на престъпността.  

 
Настоящият проект на  Годишен план за младежта 2018 година, предвид изискванията 

на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА, е публикуван  на интернет 
страницата на Община Завет на 15.12.2017 г. Към настоящия момент  предложения  за 
промени  по него от обществеността  не са постъпили.  

 
Предвид горепосоченото  и на  основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА и чл.16, ал.1 от 

Закона за младежта, Общинският съвет  гр. Завет  
 

РЕШИ 
 

1. Приема  Годишен план за развитие на младежката дейност  в община Завет  
през 2018 г. съгласно Приложение №1, както следва: 

 

 
ОБЩИНСКИ  ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

2018 година 
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І.  Въведение: 
 

Настоящият план е разработен съгласно разпоредбите на Закона за младежта. 
Той има за задача да насърчи пълноценното участие на младите хора в социално- 
икономическия живот на общината и да по помогне личностното им развитие. 

В изпълнение на чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта ежегодно до 31 януари се 
подготвя и утвърждава общински годишен план за младежта за текущата година.  

Законът за младежта е създаден в изпълнение на приоритетите на Националната 
стратегия за младежта (2010-2020), която определя визията на правителството за 
европейското развитие на България по отношение на политиката за младите хора в страната. 
Тя е насочена към подобряване качеството на живот на младите хора чрез създаване на 
устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал и за 
мобилизиране на потенциала на младите хора в развитието на България и Европейския съюз.  

Стратегическите цели, заложени в документа са свързани с насърчаване на 
икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа 
до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, 
превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие 
на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите 
хора в малките населени места и селските райони, развитие на междукултурния и 
международен диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенцията на 
престъпността. 

ІІ.  Анализ : 
            В община Завет се наблюдава засилващ се процес на демографско остаряване, 
изразяващ се в прогресивно относително намаляване на населението в началните и 
увеличаване в средните и високите възрасти. Остаряването на населението поражда някои 
сериозни демографски и социално- икономически последици. 

 

Разпределението на населението на общината по възраст е следното: 
 

Показатели 
възраст 

Населени места 

Общо Б-не В-ц З-т Ив.ш. О-во П-з С-во 

0-17 год. Под 
трудоспособна 

3 046 735 310 907 114 618 186 176 

18-55/60 
трудоспособна 

7 129 1771 699 2059 287 1312 574 427 

Над55/60 
над трудоспособна 

2 918 697 290 849 111 531 248 192 

 

Миграционните движения са сложни обективно протичащи процеси, които оказват 
влияние върху количествените изменения на броя на населението, върху формирането на 
трудовите ресурси, тяхното разпределение и преразпределение на територията на общината. 

Главните причини за миграцията е недостиг или липса на достатъчно и професионално 
разнообразни работни места, условията на живот, характерът на мрежата от учебни 
заведения и др. 
         Общинската образователна система обхваща 6 училища, от които: 4 основни  в 
общинските села - Брестовене, Острово, Веселец, Сушево, 1 средно общообразователно и 1 
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професионална гимназия в град Завет. 
        Демографските промени изразени в намаляване броя на децата подлежащи на обучение, 
са причина да се формират маломерни паралелки и слети класове в началния и среден курс 
на училищата в селата. 
         В община Завет от общо по настоящ адрес 9944 население, младите на възраст от 
14г. до 17г. са общо 486 . 

        Заетите икономически активните лица от 18 до 64 навършени години са 
приблизително 3420 от тях младите на възраст от 15г. до 29 г., са приблизително 68 
младежи. 

        Безработните са 897 лица от тях  24-29 годишни са 64 младежи. 
      
 

ІІІ. Приоритети и специфични цели за провеждане на общинската 
политика за младежта и мерки за постигането им: 
 

1.Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите 
хора.  
 

Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, 
намаляване на броя на отпадащите от училище и повишаване на процента на завършилите 
висше образование са сред основните цели, залегнали в общинската политика за младежта. 

За целта ще им бъде осигурен достъп до образование и информация, ще бъдат 
подпомагани читалищата като средища за неформално обучение, гражданско участие и 
сцена за културна изява на младите хора. 

Създаване на условия за кариерно ориентиране и консултиране в системата на 
средното образование. 

Община Завет да продължи да работи в посока създаване на условия за развитие на 
бизнеса и предоставяне на атрактивни работни места за младите хора. 

 
2 .Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги. 

 Предвидените дейности в тази насока са : 
 Проучвания на специфичните нужди на младото население в Община Завет; 
 Предоставяне на съвременни и качествени здравни, образователни, социални и 

културни услуги. 
2. Създаване на условия за привличане и развитие на спорта сред младежите. 
 

Предвидените дейности в тази насока са: 
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 Поощряване на развитието на местни младежки организации, които в структурите 
си имат спортни клубове; 

 Стимулиране на младите хора за занимания с масов спорт чрез създаване на 
адекватни условия за безплатно използване на съществуващата спортна 
инфраструктура; 

 Привличане на спортните клубове и организации към процесите, свързани с 
развитието на гражданското общество и развитие на младежката политика. 

4. Превенция на социалното включване на млади хора в неравностойно 
положение. 

Предвидените дейности в тази насока са:  

 Запознаване на ученици в неравностойно положение с условията за безплатно 
следване във Висши учебни заведения на територията на страната; 

 Информиране на обществото за потребностите на младите хора в неравностойно 
положение и възможностите на различните социални програми и общностните 
инициативи за установяване на равни възможности за тях и социалното им 
включване и реализиране в областта на социалната икономика. 

  5. Развитие на младежко доброволчество. 

Предвидените дейности в тази насока са: 

 Популяризиране на ценностите на доброволчеството и подобряване на практиките 
на полагане и управление на доброволния труд в община Завет; 

 Медийно отразяване на организирани доброволчески кампании; 
 Увеличаване броя на младежи, участващи в доброволчески инициативи. 

6. Повишаване на гражданската активност. 

Като цяло нивото на участие на гражданските организации в обществения живот 
на Община Завет е нисък.  

  Повишаване формите на участие на младите хора в процеса на взимане на решения. 

7. Развитие на младите хора в малките населени места. 

  Подкрепа от страна на местните власти за развитие на средния и дребния бизнес в 
селските райони, с цел осигуряване на работни места на младите хора по селата. 

  Подпомагане на младите хора в участието им при организирането и изпълнението 
на общински мероприятия, като се концентрират върху най-актуалните за самите тях 
теми. 
 

8. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпноста.  
 

  Превенцията на престъпността е немислима без наличието на здраво гражданско 
общество, което да въздейства адекватно и да работи в синхрон с държавните структури. 

За целта младежите в общината трябва да бъдат приобщени към инициативи по 
превенция на престъпността. Организирането на информационни курсове в училищата на 
територията на Община Завет за вредата от престъпността, наркотиците, алкохола и други 
бичове на общество биха оказали положително влияние при изграждането на активна 
гражданска озиция на младите хора по отношение на престъпността. 
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IV. OПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ЦЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА И ОРГАНИЗАЦИЯ И 
КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА  
ОБЩИНСКИ  ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА - 2018 ГОДИНА 
 

Дейности Инициативи, 
Кампании  

(организация) 

Отговорни 
Институции 

(координация) 

Времеви 
период 

Финанси
ране 

1.Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора 
1.1. Създаване на 

оптимални възможности 
за насърчаване на 

сътрудничеството между 
работодатели и училища 

Организиране на среща 
между работодатели от 

Община Завет и 
ученици от гимназиален 

курс с цел 
професионална 
ориентация на 

младежите 

 
 

Директор - СУ”Св.Св.Кирил 
и Методий“, гр. Завет, 

Директор 
ПГЗ „К.А.Тимирязев” 

гр.Завет 

 
 
 

До 30.05. 
2018г. 

 
 
 
 

Не е 
необходи

мо 

1.2. Стажуване в 
общинска администрация 

 
 
 

Създаване на 
възможности за стаж по 

стажантски програми 

 
 

Община Завет 
 

 
През 

годината 

 
 

По 
програми 

2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 
 

2.1. Запознаване на 
младите хора с 

възможностите за 
кандидатстване във 

Висши учебни заведения 

 
 

„Информационна 
кандидат-студентска 
кампания“2017/2018 

 
Директор - СУ”Св.Св.Кирил 

и Методий“, гр. Завет и 
Директор 

ПГЗ „К.А.Тимирязев” 
гр.Завет 

 
 

до 30.04. 
2018г 

 
 
 

Не е 
необходи

мо 

2.2. Запознаване на 
учениците, завършващи 
основно образование с 
условията за прием в 

двете гимназии на 
територията на община 

Завет 

 
 

Община Завет - средище 
за подготовка на кадри 
със средно образование 

 
 

Директори на четирите 
основни училища на 

територията на Община 
Завет 

 
 
 
 

до 15.05. 
2018г. 

 
 
 
 

Не е 
необходи

мо 

2.3. Организиране 
безплатни курсове за 

компютърна грамотност, 
достъп до интернет 

 

 
Програма „Глоб@лни 

библиотеки - България“ 

 
 

Народни Читалища 

 
 

През 
годината 

 
 

По 
програма 

 

3. Създаване на условия за привличане и развитие на спорта сред младежите 

3.1. Поощряване 
развитието на местни 

младежки спортни 
клубове 

Финансиране на 
спортни клубове се 

осъществява  от 
общинския бюджет 

 

 
 

Община Завет 

 
 

През 
годината 

 
 

Общински 
бюджет 

3.2. Стимулиране на 
детския и младежки спорт 

Участие в ученически 
игри, в спортни 

състезания, кросове и 
щафети 

Директори, учители по 
физическо възпитание, 

Община Завет 

 
През 

годината 

Общински 
бюджет, 

делегиран 
училищен 
бюджет 
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4. Социално включване на младите хора в неравностойно социално положение 

4.1. Финансово 
подпомагане на младежи в 

неравностойно 
положение 

Отпускане на 
безвъзмездна финансова 

помощ 

Общински съвет, 
гр. Завет 

 
През 

годината 

 
Общински 

бюджет 

5. Развитие на младежкото доброволчество 

5.1. Осигуряване на 
заетост на младите хора 

по време на 
доброволчески акции 

Доброволческа акция 
„Да изчистим България“ 

Общинска администрация, 
Кметове на населени места, 

Директори на училища 

 
 

22.04. 
2018г. 

 
Общински 

бюджет 

6. Повишаване на гражданската активност 

6.1. Съпричастност на 
младите хора в 

управлението на 
общината. 

 
Един ден, в който 

управляват младите - 
„Кмет и ръководство на 

община за един ден“ 

Общинска 
Администрация, 

Директор - СУ”Св.Св.Кирил 
и Методий“, гр. Завет и 

Директор 
ПГЗ „К.А.Тимирязев” 

гр.Завет 

 
 
 

м. 
Октомври, 

2018г. 

 
 
 

Не е 
необходи

мо 

7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони 

7.1. Подпомагане 
дейността на читалищата 
в селата като културно- 

информационни центрове 

 
Оказване на съдействие 

по осъществяване на 
културни мероприятия. 

 

 
 

Общинска 
Администрация, 

Читалища 

 
 

През 
годината 

 

 
 

Не е 
необходи

мо 

8. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 

8.1. Превенция на 
правонарушенията,извърш

ени от млади хора. 

Информационно- 
образователна кампания 

на МКБППМН. 

 
Председател 
МКБППМН 

 
м. 

септември 

 
Бюджет 

МКБППМ
Н 

8.2. Запознаване на 
родителската и 

учителската общност с 
новите явления и 

опасности пред младите 
хора 

Провеждане на лекции, 
беседи, разговори и 
родителски срещи, 
засягащи наболели 

проблеми като трафик 
на деца и хора, 

злоупотреба в интернет 
-пространството, 

наркоза и др. 

 
Председател 
МКБППМН 

Класни 
ръководители 

 
 

През 
годината 

 
 

Не е 
необходи

мо 

 

V. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА. 

Общинският план за младежта – 2018 година е разработен въз основа на планираните 
инициативи от Общинска администрация, училища и читалищата на територията на община 
Завет.  

В периода на реализация на дейностите, наблюдението на плана и координацията 
между ангажираните институции ще бъде осъществявана от експерти на общинска 
администрация и в резултат ще бъде изготвен годишен отчет за реализираните инициативи. 
  Планът е отворена система и подлежи на промени през годината при постъпване на 
предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности. 

Наблюдението и контролът ще се осъществяват чрез:  
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1. Организиране и управление на Плана: 
-  Организиране и управление на цялостното изпълнение на плана;  
-   Регулярна комуникация между партньорите по плана;  
-   Оценка на управлението на Плана.  
2. Активно партньорство:  
- Регулярни срещи и контакти между партньорите за осигуряване на оптимална 

координация и ефективност на дейностите. 
 
VІ.ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА. 
За да се осигури ефективност на дейностите за отразяване на степента на активност на 

бенефициентите Планът ще бъде достъпен чрез сайта на общината.  
За постигане на максимална публичност по плана се предвижда осигуряване на 

информация за Плана на всички заинтересовани страни от отговорни  служители в общинска 
администрация  община Завет. 
 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 
 
 
 
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  №26  от 26.01.2018  година 
 

          ПО  ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
           Приемане годишна програма за развитие на читалищната дейност за 2018г.                

                                                                                     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  № 288 
 

Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на основание 
чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища, въз основа на направените от читалищата в 
Община  Завет предложения за дейността им през 2018 година и е съобразена със 
стратегическите документи за развитие на община  Завет. Тази програма обобщава най-
важните моменти в работата на читалищата от Община Завет през настоящата година, 
техните приоритети, цели и задачи, които ще спомогнат за тяхното укрепване, 
модернизиране и развитие в общодостъпно място за местната общност. Ще се работи за 
създаване на условия за превръщаните им в информационно-образователни центрове и 
утвърждаване ценностите на гражданското общество.  За реализирането на най-важните 
дейности от културните им планове, включени в Програмата са предвидени  финансови 
средства, заложени в общинския бюджет за 2018 г. Приоритетите над който ще се 
съсредоточим, съгласно годишната програма  са заложени след направения анализ и 
обобщения за дейността на читалищата през изминалата 2017 г. Така Програмата ще 
подпомогне годишното им планиране и финансиране за устойчиво развитие на читалищната 
дейност в община Завет. 

Настоящият проект на  Годишната програма за развитие на читалищната дейност за  
2018 година, предвид изискванията на чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове 
(ЗНА, е публикуван  на интернет страницата на Община Завет на 15.12.2017 г. Към 
настоящия момент  предложения  за промени  по нея  от обществеността  не са постъпили.  

   Предвид горепосоченото  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и  т.12 от ЗМСМА и 
чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, Общинският съвет гр. Завет  

 
                                                                     РЕШИ:                                       
                                                                           

1.  Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност  през 2018 година 
съгласно Приложение №1, както следва: 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 
 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЗАВЕТ  
ЗА 2018 ГОДИНА 
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ВЪВЕДЕНИЕ: 
Народните читалища са традиционни самоуправляващи се културно-просветни 

сдружения, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. Съгласно Закона за 
народните читалища те са юридически лица с нестопанска цел. В тяхната дейност могат да 
участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и 
религиозни възгледи и етническо самосъзнание.  

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община Завет за 2018 
година се създава в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, въз основа 
на направените от читалищата в Община  Завет предложения за дейността им през 2017 
година и е съобразена със стратегическите документи за развитие на община  Завет. 

Програмата има за цел утвърждаване на читалищата като стабилен фактор за развитие 
на местната култура в Община Завет и България. 
 

РЕСУРСИ - АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ: 
В Община Завет са регистрирани 7 читалища в Регистъра на народните читалища в 

Министерството на културата. За 2018 година те са субсидирани с държавна субсидия в 
размер на 192600 лв., за 23 броя субсидирана численост. 

Средствата за читалищата се разпределят при спазване на Закона за народните 
читалища и разработеният „Механизъм за разпределение на общинската субсидия за 
читалищата”.  
  Освен чрез делегираните държавни средства, читалищата имат възможност за 
допълнително финансиране  от собствени приходи: рента, наеми, дарения, членски внос, 
такси, билети. 

Във всички читалища в Община Завет функционират читалищни библиотеки.  На 
територията на общината функционират - 12 Школи по изкуствата, 5 школи по чужди езици 
и 46 клуба. Съществуват 24  постоянни художествени колективи с изяви на международно, 
национално, областно и регионално ниво . 

В разнообразната дейност на читалищата се вписват: концертни, конкурси, тематични 
срещи, творчески портрети, литературни четения, творчески ателиета, празници, обичаи и 
други. 
 
Читалищата в Община Завет имат своите конкретни достижения в : 
 
·        съхраняването на националните традиции и идентичност; 
·        превръщане на библиотеките в център на духовно и информационно средище; 
·        привличане на самодейци с различен социален статус  и възраст; 
·        привличане на допълнителни източници за финансиране; 
·        създаване на международни  културни връзки. 
 
Постигнатото в читалищната дейност е базата за решаването на проблемите свързани с  
 
·        привличане на млади читалищни членове; 
·        нов тип мениджмънт; 
·        обогатяване на библиотечния фонд; 
·        поддръжка и ремонт на материално-техническата база. 
 

ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ: 
 
Цел:  
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Утвърждаване на читалищата в Община Завет като културно-просветни средища с активни 
културни, информационни, социални и граждански функции. 
 
Приоритети: 
 
1. Насърчаване и подкрепа на читалищата в Община Завет за осъществяване на основните им 
дейности и приложението на съвременни форми на работа придаващи съвременна визия на 
читалищната дейност. 
-    Запазване и разпространение на българските традиции и обичаи, песни и танци. 
-    Съхраняване и развитие на любителското художествено творчество  и завоюваните 
позиции за работа с различни възрастови групи и привличане на млади хора, като важен 
фактор за насърчаване на социалната промяна. 
 
2.     Разширяване обхвата на дейността на читалищата в обществено  значими сфери. 
 
- Превръщането на читалището в общодостъпен център за библиотечно и информационно 
осигуряване  чрез ускорено навлизане на информационните технологии. 
-  Засилване ролята и участието на читалищата в местното самоуправление и формирането на 
активно гражданство. 
 
-       Укрепване на читалищната дейност в сътрудничество  и партньорство с общината, с 
културните и образователните институции, с представители на бизнеса и НПО, за 
реализиране на съвместни програми и проекти. 
-      Установяване на трайни и ползотворни международни контакти. 
 
3.     Развитие и поддържане на читалищната материално-техническа база . 
 

ДЕЙНОСТИ 
КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ЧИТАЛИЩАТА 

 
 
№ по 
ред 

Дейности Срок  Отговорник 
Необходими 

финансови средства 
І. Библиотечна  дейност 

1. 
Уреждане и поддържане на 
обществени библиотеки. 

Постоянен читалищата Собствени средства 

2. 
Обогатяване на библиотечния 
фонд 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

3. 

Мероприятия за повишаване на 
читателския интерес – 
представяне на нови книги, 
срещи-разговори, литературни 
четения, изложбени кътове с 
книги и др. 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

4. 

Предоставяне на компютърни и 
интернет услуги за 
населението. 

Постоянен Читалищата в 
с.Острово, 
с.Веселец, 
с.Брестовене, 
гр.Завет 

Собствени средства 
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ІІ. Художествена самодейност 

1. 

Развиване и подпомагане 
дейността на съществуващите 
самодейни групи, клубове и 
кръжоци. 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

2. 
Разкриване на нови форми на 
любителско творчество. 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

3. 

Участия във фестивали, 
конкурси, събори на общинско, 
регионално и национално ниво. 
 

По график Читалища  
 
 
 

Собствени средства 

4. 
Съхраняване и популяризиране 
на местните обичаи и традиции 
от българския фолклор. 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

ІІІ. Повишаване на квалификацията и надграждане на знания 

1. 
Участия в обучения и срещи, 
организирани от външни 
организации. 

По график Външни 
организации 

Собствени средства 

2. 
Повишаване квалификацията на 
служителите  в читалищата.  

Постоянен  Читалища  Собствени средства 
 

ІV. Културни и образователни мероприятия 

1. 

Организиране и провеждане на 
мероприятия, свързани с 
общински, регионални и 
национални празници. 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

2. 
Чествания на бележити дати и 
годишнини по читалища: 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

3. Трети март  
/тържествен концерт / 

март Читалища, 
Община 

Собствени средства 
и средства от 

общинския бюджет 
4. Международен ден на ромите  

/ концерт /  
април "Рома "Завет, 

Читалищe 
гр.Завет, Община 

Средства от 
общинския бюджет 

5. Великденски концерт  април Читалища, 
Община 

Собствени средства 
и средства от 

общинския бюджет 
6. Селищен празник - с. Сушево май Читалище - 

Кметство 
Собствени средства 

и средства от 
общинския бюджет 

7. Ден на славянската 
писменост и култура  

/ концерт / 

май Читалища, 
Община 

Собствени средства 
и средства от 

общинския бюджет 
8. Селищен празник - 

с.Брестовене 
юни Читалище - 

Кметство 
Собствени средства 

и средства от 
общинския бюджет 

9. Първи - юни  
/ концерт в гр.Завет / 

юни ДГ,Община Средства от 
общинския бюджет 

10. Селищен празник - с.Прелез август Читалище - 
Кметство 

Собствени средства 
и средства от 
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общинския бюджет 
11. Селищен празник – гр.Завет 

 
август Читалища, 

Община 
Собствени средства 

и средства от 
общинския бюджет 

12. Концерт за празника Рамазан 
байрям 

юли Читалища, 
Община 

Средства от 
общинския бюджет 

13. Селищен празник - с. Острово септември Читалище - 
Кметство 

Собствени средства 
и средства от 

общинския бюджет 
14. Селищен празник - с. Веселец септември Читалище - 

Кметство 
Собствени средства 

и средства от 
общинския бюджет 

15. Селищен празник - с. Ив. 
Шишманово 

октомври Читалище - 
Кметство 

Собствени средства 
и средства от 

общинския бюджет 
16. Ден на българската община октомври Община Средства от 

общинския бюджет 
17. Ден на народните будители  

/ концерт / 
ноември Читалища - 

гр.Завет, 
Училища,Община 

Собствени средства 
и средства от 

общинския бюджет 
18. Концерт по случай Курбан 

байрам  
септември Читалища - 

гр.Завет - Община 
Средства от 

общинския бюджет 
19. Концерт по случай Коледа  декември Читалища - 

гр.Завет, Община 
Средства от 

общинския бюджет 
20. Новогодишни мероприятия декември Читалища – 

гр.Завет, Община 
Средства от 

общинския бюджет 
VІ. Разработване и реализиране на проекти 
1. Работа по проект „Глобални 

библиотеки-България“ 
Постоянен с.Острово, 

с.Веселец, 
с.Брестовене, 
гр.Завет 

 
Собствени средства 

2. 
Участие в проекти на 
Министерството на културата 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

3. 
Разработване на проекти и 
кандидатстване по програми 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

VIІ. Партньорства и популяризиране на дейността 

1. 

Създаване на партньорства с 
други културни организации, 
клубове, училища и детски 
градини, НПО, медиите, 
бизнеса и др. 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

2. 
Популяризиране на 
образователни и културни 
прояви в местните медии. 

Постоянен Читалищата Собствени средства 

     
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ : 
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Изпълнението на Програмата ще даде възможност за реализация на набелязаните 
цели, задачите и основните дейности. Успешното им изпълнение ще спомогне за опазването 
и съхраняването на културно историческото наследство във времето на глобализация и 
утвърждаване на празници и събития, даващи възможност за удовлетворяване нуждите на 
бъдещите поколения да се запознаят с миналото на родния край; подпомагането и развитието 
на любителското художествено творчество ще стимулира младите хора и талантливите 
дарования; уреждането и поддържането на библиотечните колекции ще подпомогне 
образователния процес към получаване на нови знания; реализирането на разнообразни и 
иновативни инициативи ще допринесе за обогатяване на културния живот в общината; 
усвояването на знания за новите информационни технологии ще отвори врата към 
необятното глобално пространство. Изпълнението на тази програма ще има съществен 
принос за постигане на интегриран подход за развитие на образованието и културата и 
превръщането на народните читалища не само в духовни, но и в съвременни информационни 
центрове като привлекателно място за хората. Така програмата ще разкрие традициите на 
миналото, предизвикателствата на настоящето и надеждата за по-добро бъдеще. 

 
2.Възлага на кмета на общината да предприеме всички необходими действия във 

връзка с изпълнение на настоящото решение. 

3 . Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областен управителна 

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  №  26  от  26.01.2018  година 
 

 ПО ПЕТА  ТОЧКА 
           Програма  за  лятна  студентска бригада  в община Завет - 2018 година    
                                                                                       Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

         Общинският съвет гр.Завет с  15 (петнадесет) гласа  „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват-  2(двама)  прие следното 
                  
                                                              РЕШЕНИЕ  № 289 

 
           През 2015 година във връзка с изграждането на  редица  обекти  на територията на 
община  Завет и необходимостта от  тяхната  поддръжка, в т.ч. на  зелените площи към тях, 
се организира т.нар  „Лятна студентска бригада в община  Завет 2015 г.”.  Назначиха се 
студенти, редовна форма на обучение,  на непълно работно време за срок от два месеца, като  
нещатен персонал по трудови правоотношения. Така организираната бригада срещна  добър 
отзив  сред  населението  на общината и кметовете на кметствата. След проведен анализ и 
преценка  на постигнатите цели и задачи на бригадата, отчитайки  ползите от нея,  през  
следващите години се проведе  отново лятна студентска  бригада. Предлагаме и през 
настоящата 2018 година да  се организира  такава. 
 
  Предвид изложеното, предлагам на Вашето внимание  ”Програма за лятна  студентска 
бригада  в община Завет - 2018 година”.                                                                                                                

 Целите  на програмата са: 
1. осигуряване на   младежка  заетост  в  общината; 
2. първа  крачка  към пазара на труда; 
3. придобиране на  трудови навици; 
4. създаване на  умения и знания, които  участниците в програмата да  приложат  
в бъдеще   в реална работна среда; 
5. да се  даде възможност на  участниците в програмата,  да заработят  лични  
средства, с които  да  подпомогнат  финансово предстоящата  учебна година. 
Финансови и други средства за прилагане изискванията на програмата: 

       Програмата  следва да бъде финансово обезпечена с Бюджета на Община Завет за 
2018 година.  
           Област на провеждане на лятната бригада и реализиране на програмата: 

    Извършване на дейности  по озеленяване, поддържане на   изградените  зелени 
площи и  площадки,  благоустрояване на  населените  места в състава на общината. 
 

Какви ще бъдат ползите за участниците в пограмата? 
      По време на лятната  бригада студентите ще придобият опит и ще  получат 

възнаграждение, а  прослуженото  време  ще  се  зачита  за трудов и  осигурителен стаж. 
           

  Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общинският съвет, гр. Завет  
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                                                             РЕШИ: 
 

1.  Приема  Програма за лятна  студентска бригада  в община Завет – 2018г., както 
следва:   

 
Програма  

за лятна студентска бригада в община Завет 2018 г. 
 

1. Програмата за  лятна студентска бригада има за цел:  

 осигуряване на младежка заетост в общината; 

 първа крачка към пазара на труда; 

 придобиване на трудови навици; 

 създаване на умения и знания, които участниците в програмата да приложат в бъдеще в 
реална 
                работна среда; 

 да се даде възможност на студентите, редовна форма на обучение, да заработят лични 
средства, с които да си помогнат финансово за новата учебна година. 
2. Област на провеждане: Извършване на дейности по озеленяване, поддържане на 
изградените зелени площи и площадки, благоустрояване на населените места в състава на община 
Завет. 
3. Изисквания към кандидатите 
3.1. Да са студенти в редовна форма на обучение, с непрекъснати студентски права, в процес на 
обучение във висше учебно заведение в страната или чужбина – документ от висшето училище 
удостоверяващ студентското положение на кандидата. 
3.2. Да имат постоянен адрес на територията на община Завет. 
4. Процедура по кандидатстване и подбор 
4.1. Заявление до кмета на общината – подава се по следните начини: 

 На място - Центъра за информация и услуги на гражданите - ул. "Лудогорие" № 19 с работно 
време от понеделник до петък от 8,30 до 17,00 часа без прекъсване. 

 По поща - на адрес: Община Завет, 7330 гр. Завет, ул. „Лудогорие” № 19; 

 На факс (08442) 20 16; 

 По електронна поща  - zavet@zavet-bg.com; 
Образец на заявление по т. 4.1. е на разположение в Центъра за информация и услуги на гражданите, 
както и на интернет адрес: www.zavet-bg.com,  секция «Пресцентър», с възможност за изтегляне. 
4.2. Кандидатстване: 12 – 22 юни 2018 г. включително. 

4.3. Първоначален подбор по документи. Заявленията се одобряват по реда на регистрирането 

им в деловодството на общината до изчерпване на осигурения с бюджета на община Завет финансов 

ресурс. 

4.4. Окончателен подбор чрез интервю. 

4.5. Класиране и потвърждаване – класирането е публично и ще бъде обявено на интернет 

страницата на община Завет - www.zavet-bg.com, секция „Пресцентър“, на посочените по-долу дати.  

При останали свободни позиции представител на община Завет ще се свърже лично и/или по имейл, 

за да поканят кандидатите по реда на подадените заявления. 

5. Бригадата: 

5.1. Двумесечна платена. 

5.2. В периода от 10 юли до 11 септември 2018 г. 

5.3. С подкрепа на наставник. 

Наставникът поставя конкретни задачи, организира работата и отговаря за работата и действията, на 

студентите, като ги напътства, подкрепя и им оказва необходимото съдействие. 
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5.4. Размер на възнаграждението – 360 лева. 

Получават месечно възнаграждение и времето се зачита за трудов и осигурителен стаж. 

5.5. Работно време: 4 часа; в работното време на общинска администрация Завет, с възможност 

за гъвкаво работно време при взаимно съгласие, по предварително съгласуван график между 

студента и наставника. 

5.6. Брой работни места – 10  

Броят на работните места се определя с решение на Общинския съвет гр. Завет, в рамките на 

плануваните по бюджета на община Завет средства.  

5.7. Община Завет осигурява необходимите материални ресурси. 

5.8. Всеки одобрен кандидат преди да започне работа преминава въвеждащо обучение, което 

включва: 

5.8.1. Инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд; 

5.8.2. Запознаване с естеството на работата. 

 
       2.  Необходимите средства, за  финансовото  обезпечаване на програмата,  да  се 
предвидят по  бюджета на Община Завет  за 2018 година.   

                                                                                                                                                                                                                                               
 3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и  Областния 
управител на област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
            Настоящото решение подлежи на оспорване  в 14 – дневен срок 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  №26 от 26.01.2018  година 
 

ПО ШЕСТА ТОЧКА 
     Приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост  при  Община Завет за 2018 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  № 290 

 
В изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на Община 

Завет за 2018 година общинският съвет приема годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. 
 Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за 
съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се 
извършва и актуализация на общинския бюджет.  

Програмата съдържа: 
- прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост; 
- описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне 

под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, 
за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия; 

- описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и 
способите за тяхното придобиване; 

- обекти от първостепенно значение; 
- други данни, определени от общинския съвет. 
 
На вниманието  на Общинския съвет е представен проект на  Годишна програма за  

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при  Община Завет за 2018 г. 
 
На основание чл.26, ал.2 и ал.3 от Закона за нормативните актове, проектът на 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при 
община Завет за 2018 г., е публикуван на интернет страницата на община Завет, Секция 
Общински съвет „Проекти на нормативни документи” на 04.12.2017 г. Към настоящия 
момент предложения по него не са направени. 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12  и ал. 2 от Закона 
за месното самоуправление и месната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 6, ал. 1 от Наредба № 2 на ОбС – Завет  за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет, гр. 
Завет  

                                                           РЕШИ:      
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1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост при Община Завет за 2018 година, както следва: 
 
 

ОБЩИНА ЗАВЕТ 
 

 
 

 
 

 
 

 
ЗА  УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

В ОБЩИНА ЗАВЕТ 

за  2018 година 

     І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Завет за управление и 
разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г.  
            Тя съдържа: 

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост; 

 2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне 
под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, 
за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия; 
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3. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и 
способите за тяхното придобиване; 

4. обекти от първостепенно значение; 
5. други данни, определени от общинския съвет. 
 

II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, 
СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С 

ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  

№ 
по 
ред 

 
Вид дейност 

Прогнозен 
резултат в 

  лв. 
 ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ  
 А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  
   1. Отдаване под наем на помещения 9048,00 лв. 
   2. Отдаване под наем на терени                  0,00 лв.                      
   3. Отдаване под наем на жилища 0,00 лв. 
   4. Отдаване под наем на движими вещи 0,00 лв. 
   5. Отдаване под наем на земеделска земя, пасища и мери 86766,00 лв. 
 Всичко от управление на имоти-общинска собственост (Т.А) 95814,00 лв. 
 Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  
   1. Продажба на имоти-общинска собственост 140000,00 лв. 
   2. Продажба на земеделска земя 70000,00 лв. 
   3. Учредени вещни права 0,00 лв. 
   4. Цена на ползване на дървесина от общинските горски територии 0,00 лв. 
   5. Цена на ползване на недървесни горски продукти 0,00 лв. 
   6. Концесии на микроязовири 0,00 лв. 
 
 

Всичко от разпореждане с имоти - общинска собственост 
(Т.Б) 

210000,00 лв. 

 ВСИЧКО ПРИХОДИ (Т.А + Т.Б) 305814,00 лв. 
 НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  
 
   1. 

За   технически   дейности   -   скици,   разделяне   или   обединяване   на 
имоти, заснемане на имоти и др.) 

3000,00 лв. 

   2. За оценки 3000,00 лв. 
   3. 
 

За обявления 1500,00 лв. 
 ВСИЧКО РАЗХОДИ 7500,00 лв. 

 

 

 

 

III. 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 

 № по     
ред 
 

 
Описание на имота 

 А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ЗАВЕТ  ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ 
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    1. Помещения от Младежки клуб гр.Завет,  ул. „Лудогорие” № 19 с площ 58,18 кв.м. 
    2. Сграда със ЗП 100 кв.м. в гр.Завет, ул. „Лудогорие” № 21  
    3. Помещения от Читалище с. Острово,  ул. „Хемус” № 45 с площ 40,26 кв.м. 

    4. Втори етаж на бивш „Здравен дом” с. Брестовене, кв.13, пл. № 668 
    5. 
    

Помещения от Кметство с. Брестовене,  ул. „Н.Й.Вапцаров” № 4 с площ 17,65 кв.м. 

6. 
Имот с номер 107841 с площ от 16,342 дка, местност „Къшла“ в землище  
с. Брестовене, НТП: Нива 

7. 
Имот с номер 037011 с площ от 23,588 дка, местност „Край село“ в землище  
с. Прелез, НТП: Нива 

8. 
Имот с номер 056121 с площ от 12,496 дка, местност „Юсеин гьол“ в землище  
с.Сушево, НТП: Нива 

9. 
Имот с номер 022030 с площ от 36,513 дка, местност „Край село“ в землище  
с. Прелез, НТП: Лозе 

10. Магазин № 2 със светла площ 16,4 кв.м.,  гр. Завет ул. „Освобождение“ № 95-97 

11. 
Част от едноетажна масивна сграда със светла площ 52,65 кв.м., находящ се в  
гр. Завет ул. „Лудогорие“ № 6 

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

13. Рибарник с площ 22,956 дка с номер 000430 в землището на гр. Завет 
14. Рибарник с площ 65,497 дка с номер 000294 в землището на с. Брестовене 
15. 

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

15. Воден обект с площ 26,998 дка с номер 000292 в землището на с. Брестовене 
16. Воден обект с площ 10,661 дка с номер 000293 в землището на с. Брестовене 

   17. 2011,499 дка пасища и мери  
   18. 963,274 дка маломерни имоти 
 Б. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ЗАВЕТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ 

1. 
Дворно място с площ 25 850 кв.м. в гр.Завет, кв.68, УПИ ІІІ-1004 „За производствени 
и складови дейности”, ул. „Цар Иван Асен“ № 4 

    2. Дворно място с площ  1600 кв.м., с. Прелез ул. „Пеньо Пенев“ № 8 
3. Дворно място с площ 1410 кв.м.  в с. Острово ул. „Хемус“ № 83-85 

4. 
Дворно място с площ 9060 кв.м., част от ДМС със ЗП 500 кв.м., ЕМС със ЗП 44 кв.м. 
с. Иван Шишманово ул. „Васил Левски“ № 17 

5. 
Дворно място с площ 14350 кв.м., ДМС със ЗП 960 кв.м., ЕМС със ЗП 42 кв.м., ЕМС 
със ЗП 390 кв.м. в с. Прелез ул. „Лудогорие“ № 16 

6. 
Гаражи с ЗП 90 кв.м. и ЗП 93 кв.м., дворно място с площ 1726 кв. м. в гр.Завет,  
 ул. „Тракия“ № 1А 

7. 
Дворно място с площ 5104 кв.м., ЕМС със ЗП 108 кв.м., ДМС със ЗП 100 кв.м. в  
гр. Завет ул. „Тракия“ № 3 

8. 
Имот с номер 130405 с площ от 1,421 дка, местност „Гюзлю къшла” в землището на 
гр. Завет, НТП: Нива 

9. 
Недвижим имот с площ 630 кв.м. кв. 105 пл. № 1181 Стопански двор с. Брестовене 
ул. „Толбухин“ № 44 

10. 
Дворно място с площ ид. ч. 1108/1588 кв.м. кв. 40 УПИ XIV с. Прелез ул. „Стара 
планина“ № 3 

11. 
 Недвижим имот с площ 2320 кв.м., находящ се в  с. Брестовене ул. „Демокрация“  
№ 6 

12. 
Недвижим имот с площ 5800 кв.м., находящ се в  с. Брестовене ул. „Демокрация“  
№ 8 
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13. 
Част от недвижим имот с площ 2303 кв.м., находящ се в  с. Брестовене  
ул. „Н.Й. Вапцаров“ № 1 

14. 
Имот с номер 074017 с площ от 23,194 дка, местност „Юг ардъ“ в землище  
с. Острово, НТП:Нива 

15. 
Имот с номер 074021 с площ от 43,995 дка, местност „Юг ардъ“ в землище  
с. Острово, НТП:Нива 

 В. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ЗАВЕТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА УЧРЕДИ 
ВЕЩНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ 

1. Част от недвижим имот - двуетажна масивна сграда с ЗП 173 кв.м. в гр. Завет улица 
„Тракия“ № 1 

 Г. ИМОТИ, ВЪРХУ КОИТО ОБЩИНА ЗАВЕТ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ВНЕСЕ 
КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА 

   Няма 
 Д.  ДАРЕНИЯ ПО ЧЛ.35, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 

1. Дворно място с площ 1000 кв.м.,  в гр. Завет, кв. 98, УПИ IV - „За спешна 
медицинска помощ“, ул. „Цар Симеон“ № 11А  

 Е. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 
ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ 

 Няма 
 

ІV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 
ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ 

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

 През  2018 година    Община   Завет  няма  намерение   да    предлага   имоти  – общинска 
собственост за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица. 
 При постъпване до кмета на общината на предложения за замяна на имот – общинска 
собственост  със  собствен  имот  или  вещни  права от  граждани  или  юридически  лица, за 
същите ще се процедира по реда на чл. 40 от Закона за общинската собственост. 
  

V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 
ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ 

 
   № по ред                                Описание на имотите                                                      Способ на придобиване 

1. 

„Ремонт и рехабилитация на уличната 
мрежа в населените места на община 
Завет” 

СМР 

2. 

„Рехабилитация на зелени площи в 
околоблоково пространство с 
изграждане на площадки за детска игра и 
спорт и отводнителна и дренажна 
система – Кв.98, Кв.133 и Кв.134 по 
плана на гр. Завет – етап 1 и етап 2“. 

СМР 
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VІ. ДРУГИ ДАННИ, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ОПРЕДЕЛЯ   

ОБЕКТИТЕ   ОТ   ПЪРВОСТЕПЕННО   ЗНАЧЕНИЕ   ЗА   ОБЩИНА  ЗАВЕТ: 
 

1. СМР за обект: „Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа в населените места на 
община Завет”; 

2. СМР за обект: „Рехабилитация на зелени площи в околоблоково пространство с 
изграждане на площадки за детска игра и спорт и отводнителна и дренажна система 
– Кв.98, Кв.133 и Кв.134 по плана на гр. Завет – етап 1 и етап 2“. 

 
 
VІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

    Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 
Община Завет за 2018 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 
собственост, в изпълнение на стратегията за управление на общинската собственост. По 
своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината. 
 

2. След влизане в сила на настоящото решение, то да бъде публикувано в сайта 
на община Завет. 

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

       Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок 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  №26 от 26.01.2018  година 
 

ПО СЕДМА  ТОЧКА 
 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Завет. 
                                                                                                            Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

        Общинският съвет гр.Завет с  15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 2(двама) от проведеното поименно  гласуване 
прие следното 
                                                             РЕШЕНИЕ  № 291 

 
Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Завет е приета с Решение №132 по протокол № 18 от 26.01.2009 г. 
Същата е изменена досега няколко пъти. Приета е на основание чл. 9 от ЗМДТ и урежда 
отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цените на 
услугите, предоставени на физически и юридически лица, реда и срока на тяхното събиране 
на територията на Община Завет. 

В Глава втора Местни такси Раздел І е регламентирано определянето и 
администрирането на Такса за битови отпадъци.  

 
1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия 
нормативен акт: 

Причината, поради които се внася настоящото предложение за изменение на 
Наредбата в частта й за „Такса битови отпадъци” е цялостно синхронизиране и прецизиране 
на Наредбата на община Завет с действащите нормативни актове в частта на определянето и 
администриране на събираната от общината такса битови отпадъци. 

Друга причина, която налага промяна по Наредба № 9 е приетият, с Държавен вестник 
бр.92 от 17.11.2017 г., Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс,  с параграф 3 на който се прави промяна в чл.87, ал. 11 на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, който придобива следния вид:  

    (11) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 63 от 2017 г., в 
сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) За целите на 
комплексното административно обслужване компетентните органи и други правоимащи 
лица изискват и получават служебно по електронен път от Националната агенция за 
приходит, Агенция „Митници" и общините информация за наличие или липса на задължения 
на лицата с изключение на задължения по невлезли в сила актове, както и разсрочени, 
отсрочени или обезпечени задължения.  
           С параграф 12, ал.2 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс се прави промяна в чл. 115, ал. 2 на Закона за местните данъци и такси, 
която гласи: „За целите  на комплексното  административно обслужване за изискване и 
получаване на информация по чл.87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не 
се заплаща такса.” 
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2.  Цели, които се поставят с приемането на промените в Наредбата: 

Целите, които се поставят с настоящото изменение са: законосъобразност, постигане 
на по-голяма справедливост, равнопоставеност между еднакви лица и дисциплина при 
определянето и администрирането на таксата за битови отпадъци в община Завет. При 
определяне на такса битови отпадъци да бъдат изпълнени в цялост разпоредбите на сега 
действащия ЗМДТ, чрез правилното му приложение, както и постигане на пълнота и 
последователност на Наредбата в съответствие с изискванията на закона.  

Спазване на йерархичната подчиненост на нормативните актове, прогласен от чл. 15, 
ал. 1 ЗНА, а именно: „Нормативният акт трябва да съответства на Конституцията и на 
другите нормативни актове от по-висока степен“. 
 
3.   Очаквани резултати от приемането на промените в Наредбата: 
  Резултатите, които се очакват от прилагането на предложените промени в Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Завет е създаване на по – добри условия за задоволяване на нуждите на жителите на 

Община Завет, както и подобряване работата по административното обслужване на 

ползвателите на услуги. 

- Актуализиране на нормативната база, отнасяща се до определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги; 

- Възможност, задължените лица да заплащат такса битови отпадъци, според 
принципите, прокламирани от ЗМДТ; 

- Намаляване на  възможността за опити да се избегне заплащането на таксата от 
недобросъвестни задължени лица, въпреки ползването на услугата; 

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

За прилагането на настоящата промяна в Наредбата не са необходими допълнителни 
финансови средства. 

 
5.  Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата не е в противоречие на 
нормативен акт от по висока степен и е в съответствие с правото на Европейския съюз.  

Проектът за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет, 
предвид изискванията на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА)  e  публикуван 
на интернет страницата на община Завет  в периода 01.12.2017 г. – 01.01.2018 г. 

 
Предвид гореизложеното и на  основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от 

ЗМДТ и чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс, Общинският 
съвет гр. Завет  
                                                                 

РЕШИ: 
 

1.  Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Завет, 

приета с Решение №132 по протокол № 18 от 26.01.2009 г., както следва:                                                
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                                                                  Наредба 

 за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията  

на Община Завет 

Настоящата Наредба е приета на основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ с Решение № 132 от Протокол № 18 от 26.01.2009 г.,изм. и доп. с 

Решение № 207 по Протокол № 28/10.11.2009г., изм. и доп. с Решение № 226 по Протокол № 
32/29.01.2010г., изм.и доп. с Решение №241 по Протокол № 34/23.04.2010г.,изм.и доп. с 

Решение № 272 по Протокол № 41/07.10.2010г.,изм.и доп. с Решение №298 по Протокол 
№44/31.01.2011г,изм.и доп. с Решение №25 по Протокол №05/20.02.2012г,изм.и доп. с 
Решение № 84 по Протокол № 12/29.10.12г.,изм.и доп. с Решение №94 по Протокол 

№14/27.11.2012 г.,изм.и доп. с Решение №124 по Протокол № 17 от 28.03.2013 г.,изм.и доп. с 
Решение №313  по Протокол № 44 от 09.04.2015 г, .,изм.и доп. с Решение №77  по Протокол 
№ 07 от 18.04.2016 г., изм. с  Решение №35/19.09.2016 г. на Административен съд Разград, 

изм. с Решение №49/19.07.2017 г. на Административен съд Разград, , изм. с Решение 
№50/21.07.2017 г. на Административен съд Разград, изм.и доп. с Решение №232 по 

Протокол № 21 от 18.08.2017 г на ОбС - Завет 
 

§1.  В Раздел І, Такса за битови отпадъци на Глава втора, Местни такси прави следните 
изменения: 

1. Отменя чл. 13; 
2. Отменя чл. 14; 
3. Отменя чл. 15; 
4. Отменя чл. 16; 
5. Отменя чл. 17; 
6. Отменя чл. 18; 
7. Отменя чл. 19; 
8. Отменя чл. 20; 

 
§2.  В Раздел І, Такса за битови отпадъци на Глава втора, Местни такси създава нови членове, 
чл. 20а, чл. 20б, чл. 20в, чл. 20г, чл. 20д, чл. 20е, чл. 20ж, чл. 20з, както следва: 

 
 

Глава втора  
МЕСТНИ ТАКСИ  

 
Раздел І  

Такса за битови отпадъци 
 

Чл. 20а. (1) Такса за битови отпадъци се заплаща за услугите по събирането, извозването и 
обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за 
поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. 
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и 
сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота 
на териториите за обществено ползване. 
(2) Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския 
съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите 
разходи за: 
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;  
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2. събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата 
или други инсталации и съоръжения за третирането им;  
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг 
на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, 
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 
60 и 64 от Закона за управление на отпадъците.  
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено ползване. 
(3) План-сметката за годината се изготвя по образец и ред, определени с наредба на 
Министерския съвет. 
(4) Когато до края на предходната година общински съвет не е определил размера на таксата 
за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 
декември на предходната година. 
(5) Таксата се заплаща от собственика на имота, а при учредено вещно право на ползване от 
ползвателя. При концесия таксата се заплаща от концесионера. 
(6) Не се събира такса за битови отпадъци за имоти публична общинска собственост. 
(7) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот 
заплаща такса за битови отпадъци и за този имот или съответната част от него. 
(8) За имот държавна или общинска собственост, таксата за битови отпадъци се заплаща от 
лицето, на което имотът е предоставен за управление. 
(9) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите предоставени на: 
1. молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от 
законнорегистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху 
които са построени. Освобождаването е при условие, че имотите не се ползват със стопанска 
цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност. 
2.читалища 
3. Български червен кръст 
 
4. Общината – за имоти публична и частна общинска собственост, с изключение на имоти 
или части от тях, които са предоставени за ползване и на концесия; 
 
Чл. 20б. (1) До 31 октомври на предходната година кметът на община издава заповед, 
определяща границите на районите, в които ще се извършва организирано сметосъбиране и 
сметоизвозване, вида на предлаганите услуги и честотата на сметоизвозване. 
(2) Заповедта се обявява публично и в Интернет страницата на общината. 
(3) За жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани, намиращи се извън 
районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се 
събира такса за услугите по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 
съоръжения и/или за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в размер 
определен по формула, представляваща произведение от определения от Общинския съвет 
промил  умножен по основа - отчетната стойност на имотите на предприятията, респ. на 
данъчната оценка на имотите на гражданите.  
(4) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя 
от общината. 
 
Чл. 20в. (1) Такса за битови отпадъци се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 
1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която се дължи. 
(2) В случаите, когато в Закона за местните данъци и такси е определен срок за плащане на 
данъка върху недвижимите имоти, различен от срока по ал. 1, първата вноска на таксата за 
битови отпадъци се плаща в срока посочен в закона. 
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(3) За предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 
(4) Общината уведомява данъчно задължени лица за дължимите от тях такси за съответния 
период и за сроковете за плащане. 
(5) Таксата се администрира и събира от служителите на общинска администрация, имащи 
права по чл. 4, ал. 3 от ЗМДТ. 
 
Чл. 20г. (1) За новопридобити имоти такса за битови отпадъци се събира от началото на 
месеца, следващ придобиването на имота, освен ако таксата не е платена от предишния 
собственик. Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, 
таксата се дължи от началото на месеца, следващ месеца през който е започнало ползването. 
(2) За новопостроени сгради или части от сгради се дължи такса от началото на месеца, 
следващ месеца, през който са завършени или е започнало ползването им. 
(3) За предоставянето на услугата по събиране и транспортиране на битови отпадъци за 
'"новоизградени обекти" физическите и юридическите лица подават Заявление до кмета 
община, в което посочват началото на започването на исканата услуга. Заявлението се 
подава в Общинска администрация не по-късно от 7 дни преди исканото начало за 
предоставяне на услугата. 
(4) За сгради, подлежащи на събаряне таксата се събира включително за месеца, през който е 
преустановено ползването им. 
 
Чл. 20д. (1) Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите 
отпадъци, а когато то не може да се установи - в левове на ползвател или пропорционално 
върху основа, определена от общинския съвет. 
(2) Такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на граждани и предприятията 
се определя: 
1. според количеството на битовите отпадъци; 
а) за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване  - според количеството на битовите 
отпадъци съобразно вида, броя и честотата на извозване на ползваните през годината съдове 
за изхвърляне на битови отпадъци; 
б) за услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения - според 
количеството на битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на извозване на 
ползваните през годината съдове за изхвърляне на битови отпадъци; 
в) за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 
пропорционално в промили върху отчетната стойност на имотите на предприятията, респ. на 
данъчната оценка на имотите на гражданите. 
2. Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци: 
а) за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване  - пропорционално върху отчетната 
стойност на имотите на предприятията, респ. на данъчната оценка на имотите на гражданите; 
б) за услугата по обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения - 
пропорционално върху отчетната стойност на имотите на предприятията, респ. на данъчната 
оценка на имотите на гражданите; 
в) за услугата по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – 
пропорционално върху отчетната стойност на имотите на предприятията, респ. на данъчната 
оценка на имотите на гражданите. 
 
Чл. 20е. (1) За определяне на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на 
граждани и предприятията, попадащи в границите на организираното сметосъбиране и 
сметоизвозване по реда на чл. 20д, т. 1, данъчна задължените лица подават в срок до 30 
ноември на предходната година до кмета на община декларация по образец утвърден от 
кмета на община, в която посочват базови данни за недвижимия имот.  
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(2) Видът и броят на необходимите съдове за битови отпадъци се определят от общинска 
администрация. 
(3)  Общински съвет определя размера на таксата за битови отпадъци на един съд за една 
година за всяко населено място в общината при определена честота на сметоизвозване в 
левове, в зависимост от вида и обема на съда като цена на услугите по сметосъбиране и 
сметоизвозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци. 
Чл. 20ж. (1)За имотите по чл. 20г, ал. 2, лицата, определени в чл. 20а, ал. 5, ал. 7 и ал. 8 могат 
да упражнят правата си по 20е, ал. 1  в 7 (седем) дневен срок от декларирането на имотите по 
реда и в срока по чл. 14 от ЗМДТ. 
(2) За имоти по чл. 20г, ал. 1, придобити през текущата година или след 30 ноември на 
предходната година, за които предходният собственик е упражнил правата си за определяне 
на такса за битови отпадъци по чл. 20е, новият собственик има право да поиска да се запази 
установения ред за определяне на таксата, който се е прилагал за тези имоти през текущата 
година, в случаите, когато не се променя предназначението на имота. Новият собственик на 
имота упражнява това си право чрез подаване на декларация по образец утвърден от кмета 
на община, в седемдневен срок от декларирането на имота съгласно чл. 14 от Закона за 
местните данъци и такси. 
Чл.20з. (1) Не се събира такса за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за имоти на 
граждани и предприятия, които няма да се ползват през цялата година и лицата по чл. 20а, 
ал. 5, ал. 7 и ал. 8, са подали декларация по образец утвърден от кмета на община за това 
обстоятелство в отдел "Местни данъци и такси" по местонахождение на имота. Декларацията 
се подава в срок до 31 декември на предходната година. Собствениците на имоти дават 
съгласие служители на общинска администрация да проверяват сметките им за потребление 
на ел. енергия към „ЕНЕРГО ПРО” ЕАД и за вода към съответното “В и К” . 
(2)  Не се извършва освобождаването от заплащане на такса за сметосъбиране и 
сметоизвозване, ако имотът или част от него се ползва от съсобственик или ползвател през 
посочения в декларацията период или част от него. 
(3) В случаите, когато в имота, деклариран като неползван, след проверка на служители на 
общинската администрация се установи годишно потребление на ел. енергия и на вода, 
надхвърлящо 100 киловата електроенергия и 10 куб. м. питейна вода за имота се дължи 
пълния годишен размер на таксата за сметосъбиране и сметоизвозване, ведно с лихвите за 
просрочие.  
(4) За незастроени имоти на гражданите и предприятия, попадащи извън границите на 
организираното сметосъбиране и сметоизвозване не се събира такса за битови отпадъци. 
(5) За имотите по ал. 4 собствениците, респ. ползвателите с учредено вещно право на 
ползване следва да подадат декларация по образец утвърден то кмета на община 
придружена с документи удостоверяващи правата им по местонахождение на имота в срок от 
1 ноември до 31 декември на предходната година. 
(6) За незастроени имоти на граждани и предприятия, попадащи в границите на 
организираното сметосъбиране и сметоизвозване се заплаща такса за услугите по 
обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и/или за поддържане 
чистотата на териториите за обществено ползване. 
 (7) При настъпване на промяна в декларираните обстоятелства и данни, задължените лица 
подават писмено уведомление до отдел „Местни данъци и такси” при Община Завет в 14-
дневен срок от настъпването им. 
 
§3.  В Допълнителните разпоредби създава нов §3а, както следва: 

Допълнителни разпоредби 
§3а.  По смисъла на тази наредба: 
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1. „Битови отпадъци“ са тези, които се получават в резултат на жизнената дейност на 
хората по домовете, дворните места, в административните, социалните и други обществени 
сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговските обекти, занаятчийските 
дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление, когато нямат характер на опасни 
отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането 
им съвместно с битовите. 
2. „Съдове за битови отпадъци“ са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в 
които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране. 
3. „Обезвреждане на битови отпадъци“ по смисъла на тази  наредба включва дейностите 
по третиране на битовите отпадъци след тяхното събиране и извозване от мястото на 
образуването им: обезвреждане, временно съхраняване, оползотворяване и  други 
(включително междинни операции) по Закона за управление на отпадъците. 
4. „Основа“ за определяне размера на таксата за битови отпадъци е обективен показател в 
стойностно изражение, на базата на който се определя процентът или промилът на 
пропорционалната такса, или натурален показател, въз основа на който таксата се определя 
на единица (например лв./1 човек, лв./куб. м. изразходвана вода и други). 
5. „Предприятия“ са лицата по смисъла на Закона за  счетоводството. 
6. „Отчетна стойност“ е стойността при счетоводното завеждане на актива или 
обезценената/преоценената стойност на актива, когато е извършена оценка след 
първоначалното му счетоводно завеждане.  
7. „Данъчна оценка“  е оценката на имота, направена от данъчната администрация, 
съгласно „Закона за местни данъци и такси“, която оценка се използва за нуждите 
на държавната администрация.  
8. „Незастроен имот“ е поземлен имот, върху който не е реализиран строеж по смисъла на 
Закона за устройство на територията. 
 

§ 4. В  Приложение № 4 към чл. 36 на Наредба № 9, в раздел V. Административни услуги - 
Местни данъци и такси, създава  т. 14, както следва: 
 
 

№ 
по 
ред 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 
УСЛУГАТА 

ОБИКНОВЕНА 
УСЛУГА 

БЪРЗА 
УСЛУГА 

ЕКСПРЕСНА 
УСЛУГА    

срок 
цена в 
лева 

срок 

цена 
в 

лева 

срок  
цена в 
лева 

V. Административни услуги - Местни данъци и такси 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14. 
Издаване на удостоверение за наличие или 
липса на задължения по ЗМДТ във връзка 
с чл. 87, ал. 11 от ДОПК 

5 дни 0,00         

 

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  №26 от 26.01.2018  година 
 

ПО ОСМА  ТОЧКА 
                                 Даване на писмено съгласие на „ВиК” ООД  гр. Исперих за вземане на решение във 

връзка с  избор на застрахователна компания за сключване на договор за задължителна 
застраховка  „Гражданска отговорност”, свързана с притежанието и ползването на 
моторни превозни средства (МПС) през 2018 г. 
                                                                                              Докл.: Е.Исмаил – Преседател ОбС 
 
       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  № 292 
 

             В Деловодството на Общинския съвет – Завет е постъпило  Писмо с Вх. № 03-
480/30.11.2017 година от Управителя на „ВиК” ООД  гр. Исперих – инж. Айдън Мехмед, с 
което се иска от Общинския съвет – Завет писмено съгласие  за: 
             1. Избор на застрахователна компания за сключване на договор за задължителна 
застраховка  „Гражданска отговорност”, свързана с притежанието и ползването на моторни 
превозни средства (МПС) през 2018 г. 

 Към писмото са приложени всички документи във връзка с действията на  
дружеството  по  обявяването и провеждането на обществената поръчка „Сключване на 
задължителна застраховка  „Гражданска отговорност” за МПС, собственост на „ВиК ООД гр. 
Исперих”, реализирана  съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки. 

Комисията, назначена със Заповед № 77/28.11.2017 г.  на Управителя на „В и К - 
ООД” гр. Исперих – инж. Айдън Мехмед за провеждане на процедурата,  предлага  
дружеството да сключи договор за задължителна застраховка  „Гражданска отговорност”, 
свързана с притежанието и ползването на моторни превозни средства (МПС) през 2018 г., с 
класирания на първо място кандидат – „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, гр. Разград, 
ул. «Кирил и Методий» № 8  при обща цена на застрахователната премия в размер на 
2 922,92 лв. без ДДС. 

Предвид  гореизложеното  и  на основание чл.138, ал. 1 във връзка с  чл. 139,  ал. 2 от  
Търговския закон и чл. 19, ал. 4  от Дружествения договор на  „ВиК - ООД” гр. Исперих, на 
основание чл.21, ал.1, т. 23  във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за   местното  
самоуправление и местната администрация,  Общинският  съвет  гр. Завет   

                                                           РЕШИ:    
 
         1. Дава писмено съгласие  за вземане на решение относно: Избор на застрахователна 
компания за сключване на договор за задължителна застраховка  „Гражданска отговорност”, 
свързана с притежанието и ползването на моторни превозни средства (МПС) през 2018 г., 
съгласно обобщена справка от предложените оферти на  застрахователните  компании, видно 
от протокол от 29.11.2017г. на комисията, назначена със заповед № 77/28.11.2017г. на 
управителя  на ,,ВиК” ООД – гр. Исперих за разглеждане на подадените оферти.”, както 
следва  



 

 
 

42

 Решение:  
1.1.Дава съгласие за избор на класирания на първо място кандидат, от назначената от 

управителя на „ВиК” ООД, гр. Исперих комисия, (след поведена  процедура по Закона за 
обществените поръчки) - „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, гр. Разград, ул. «Кирил и 
Методий» № 8, за застрахователна компания  за сключване на договор за  задължителна 
застраховка „Гражданска отговорност” за 2018г, свързана с притежаването и ползването на 
МПС, собственост на дружеството, при обща цена на застрахователната премия в размер на 
2 922,92 лв.  без ДДС. 

 1.2. Упълномощава управителят на „ВиК” ООД,  гр. Исперих да сключи договора за 
застраховката  с „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД, гр. Разград, при условията, 
посочени в офертата на застрахователната компания. 

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

 

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

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

 

 

 
 
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  №26 от 26.01.2018  година 
 
        ПО ДЕВЕТА  ТОЧКА 
      Приемане  на отчет  на план – сметка  за разходите по Дейност 623 „Чистота”  по 
видове дейности и елементи за всички населени места в Община Завет за 2017г. 
                                                                                       Докл.:Е.Бахар– Зам.-кмет на Община 
       Общинският съвет гр.Завет Завет  с  15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват -2(двама) от проведеното поименно гласуване, прие 
следното 
                                                           РЕШЕНИЕ  № 293 
          На вниманието на Общинския съвет е предоставен отчет на план – сметката  за такса 
битови  отпадъци -  Т Б О  за  2017година,  както и поясвения по него. 
          План-сметката  за разходите  по Дейност 623”Чистота” по видове дейности и елементи 
за всички населени  места в Община Завет за 2 0 1 7 година е приета с Решение  на Общински 
съвет –Завет № 154 от Протокол  № 14 от 16.12.2016 година в размер на 277 213лв. 
           След приключване на 2017 година и направения анализ  се установи,че е налице 
преходен остатък  от приходен параграф „Такса за битови отпадъци” в размер на  80 190лв., и 
преходен остатък  от дейност”Чистота” в ОП”Воден-2009” в размер на 16 269 лв. 
           Решение № 167 от протокол  № 15 от 25.01.2017година ,Общинският съвет град 
град Завет актуализира План-сметката  за разходите  по Дейност 623”Чистота” за 2017 
година  от 277 213 лева в размер на  373 672 лева. 
          С Решение № 193 от протокол № 18 от 28.04.2017 година,Общинският съвет  град 
Завет актуализира план-сметката  за разходите  по Дейност 623”Чистота” за 2017 година, в 
частта на конкретизиране,и уточняване  на страната,която ще  извършва  плащането по 
посочените  поети ангажименти  по договори ,и по видове  дейности по план –сметката,а  
именно: 
                          Общинска администрация –Завет    -    169 561 лв. 
                          ОП”Воден-2009” Завет                      -    204 111 лв. 
                          О   Б   Щ   О :                                      -    373 672 лв. 
                                                                                                                                                                                                                                                       
          С Решение № 273 от протокол  № 24 от 17.11.2017 година,Общинският съвет гр. 
Завет актуализира план-сметката  за разходите  по Дейност 623”Чистота” за 2017 г. , като са 
направени вътрешни промени, но  е запазен  общия размер на    разходите от  373 672лв. по 
план-сметката, а именно: 
                           Общинска  администрация              -   158 561 лв. 
                           ОП”Воден-2009” Завет                      -   215 111 лв. 
           Към месец  Ноември 2017 година   постъпилите  приходи  от „Такса  битови отпадъци” 
са в повече  с  13 578 лева от планираните приходи,това  от своя страна води до актуализация  
на  план-сметката. 
           С Решение №  281 от протокол  № 25 от 18.12.2017 година,Общинският съвет град 
Завет актуализира план-сметката  за разходите  по Дейност 623”Чистота” за 2017 година от  
373 672 лева в размер на  387 250 лева. С разликата от 13 578 лева са увеличени  разходите  
на Общинската администрация за погасяване на безлихвен заем  за закупуване  на автомобил  
за сметосъбиране и сметоизвозване и контейнери за битови отпадъци. 
           Общия размер на разходите  от  387 250 лева по план-сметката  се разпределят 
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както следва: 
                             За Общинска  администрация        -  172 139 лв. 
                             За ОП”Воден-2009” Завет                -  215  111 лв.                          
            Постъпилите  приходи  от Т Б О  за 2017 годи  са в повече  с  13 921 лв. от 
планираните  приходи. 
            В отчета  на разходната част на план –сметката  са отразени  направените  разходи   в 
размер на 366 625 лв.,  в  т.ч.:   
                            Общинска администрация –Завет         - 152 187 лв. 
                            ОП”Воден-2009” град Завет                     - 214 438 лв 
            При спазване  последователността на чл.66 от Закона за местните  данъци и 
такси,постъпилите  средства са изразходвани  както следва: 
 
            1. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪДОВЕ  ЗА СЪБИРАНЕ  И СЪХРАНЯВАНЕ НА 
БИТОВИ ОТПАДЪЦИ. 
 
           РАЗХОДИ НА   ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
СЪДОВЕ  - ОБЩО: - 14 310 лв. 
          Закупени са  контейнери тип”Бобър” с вместимост 1,1 куб.м. -  20 броя  на стойност  
10 560 лева  и външни паркови  кошчета  -25 броя на стойност -3750 лева. 
 
            2. РАЗХОДИ ЗА СЪБИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ  ОТ ТЕРИТОРИЯТА 
НА ОБЩИНА ЗАВЕТ И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ  ДО РЕГИОНАЛНО ДЕПО 
ГРАД РАЗГРАД  ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕТО ИМ.  
 
            РАЗХОДИ НА  ОП”ВОДЕН-2009” ЗА ПОЧИСТВАНЕ  -  211 438 лв. 
            В този компонент са отразени действителните разходи  за сметосъбиране и  
сметоизвозване   по населените  места  в Община Завет от  специалните  автомобили 
BMC PRO  625  и ИВЕКО 180 Е ,по брой обработени съдове и извозването им  до Депото.                 
                      
           Със двата специални  автомобила се  подобри  изпълнението  на графика, относно 
честотата  на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. 
           Заетата щатна численост на персонала  е  10 бройки, при план  11 бройки.                                                                                                         
                                                                                                                                                                               
            3. РАЗХОДИ ЗА:    
   
ПРОУЧВАНЕ,ПРОЕКТИРАНЕ,ИЗГРАЖДАНЕ,ПОДДЪРЖАНЕ,ЕКСПЛОАТАЦИЯ,ЗА
КРИВАНЕ  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. 
 
            РАЗХОДИ НА  ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ДЕПОНИРАНЕ И 
ОТЧИСЛЕНИЯ -  О БЩ О   65 856 лв.,  в т.ч.: 
            Депониране на битови отпадъци    -    15 661 лв. 
            Отчисления  за обезвреждане,съгласно чл.64 от ЗУО и  обезпечение за депонираните 
отпадъци,съгласно чл.60  от ЗУО    -  50 195 лв. 
            За  2017 година са събрани и предадени  за обезвреждане в Регионално  депо за  
не  опасни отпадъци град Разград  - 1 128 тона ,при план за годината – 1000 тона, от всички   
населени места  на Община  Завет.       



 

 
 

45

                                                                                                                            
             4.РАЗХОДИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА, ПЛОЩАДИТЕ, 
АЛЕИТЕ, ПАРКОВИТЕ И ДРУГИТЕ ТЕРИТОРИИ  ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА  ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ – ОБЩО - 36 920 лв., в т. ч. 
 
              РАЗХОДИ ЗА ОП”ВОДЕН-2009” ЗА ПОЧИСТВАНЕ -  3 000 лв. 
              В този компонент са включени  разходите на Общинското предприятие за 
почистване  и оформяне  на траншеи  по торища  в населените места   от община Завет и 
поддържане на закрити сметища. 
 
              РАЗХОДИ НА ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ     - 33 920 лв. 
              В този компонент са включени  разходите  на общинската администрация за зимно  
поддържане  и снегопочистване на улиците на населените места  на Община  Завет. 
 
               В ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1, което е неразделна част  от  докладната  записка за отчета 
на план сметката   за разходите  по дейност  623”Чистота”, са отразени  всички  останали  
съпътстващи разходи  по елементи и параграфи от  четирите компонента. 
 
               Краен  преходен остатък към 31.12.2017г. по план-сметката  20 625  лв. 
               В т.ч.: 
               ОП”ВОДЕН-2009” ЗАВЕТ  -     673  лв. 
               ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЕТ  -  19 952  лв. 
               ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК  ОТ ПРИХОДЕН ПАРАГРАФ  ТБО КЪМ 31.12.2017Г.   
-   13 921  лв. 
               ОБЩО ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК КЪМ 31.12.2017 г.-      34 546  лв.                                                       
                                                  

    Във връзка с гореизложеното и  на основание  чл. 21, ал.1, т. 6 и ал. 2 от Закона  за  
местното самоуправление и местната  администрация  и чл.66,ал.1 от Закона за местните 
данъци и такси и чл.13 от Наредба  №9 за определянето  и администрирането на местните  
такси и цени  на услуги на територията  на Община Завет, Общинският  съвет  гр. Завет   

 
                                                           РЕШИ:       
                                        

             1.  Приема отчет   на План сметката  за разходите  по Дейност 623”Чистота”,по 
видове дейности и елементи  за всички населени места  в Община Завет  за 2017 година, 
съгласно Приложение № 1,  неразделна част от настоящото решение, както следва: 
 

О Т Ч Е Т      НА     П Л А Н    С М Е Т К А Т А 
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 
  ПЛАН                            ОТЧЕТ 
 Общо разходи 20 000                          14310 
 Разходи на Общинска администрация 20 000                          14310 
 § 5200 – Придобиване на  ДМА 20 000                          14310 
 § 5203 – Закупуване на съдове за бит.отпад.  20 000                         14310 
 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009" 
          0                                  0 

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

дезинфектиране на съдове за БО и сметоизвозващи 
автомобили 

          0                                  0 
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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                               263790                  249539 
 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009"  
 212111                  211438 

 § 01 00 - Заплати на персонала по труд. 
правоотношения 

   80000                    79585 

 § 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от 
работодателя 

 15000                     14816 

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

   9000                       9000 

 § 05 60 - Здравно осигурит. вноски от работодателя    4 000                       3820 
 § 05 80 - Вноски за допълнит. задължително осигур. 

от работодател 
  2 000                       1996 

 § 10 00 - Издръжка  117111                117037 
 § 10 13 - Постелен инвентар и облекло    1050                      1050 
 § 10 15 - Материали  32311                    32310 
 § 10 16 - Вода, горива, енергия  66350                    66350 
 § 10 20 - Разходи за външни услуги  17400                    17327 

 Заета щатна численост - брой        11                          10 
 Разходи на Общинска администрация 51 679                    38 101 
 - Разходи по погасяване на безлихвен заем за 

закупуване на автомобил за сметосъбиране и 
сметоизвозване и контейнери за БО 

51 679                    38 101        

   
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                                                                                 54460                   65 856                                                         
   Разходи на Общинскаадминистрация за 

депониране и отчисления 54460                    65 856 
 

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

10600                      15661 

 - 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. 

 43860                     50195 
 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               

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

 
                                            Общо  разходи                                                49000                       36920 
 Разходи на Общинското предприятие "Воден-

2009"  
      3000                         3000 

 § 10 00 - Издръжка      3000                         3000 
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§ 1020 -Разходи за почистване  и оформяне на 
траншеи по торища в населените места от община 
Завет и поддържане на закрити сметища. 
 

 
 
 
 

     3000                         3000              
 Разходи на Общинскаадминистрация    46000                       33920 
 § 10 00 - Издръжка    46000                       33920 
 § 1020  -Разходи на общинска администрация за 

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

   46000                       33920 

 Общо разходи:  387250                     366625 
   
                             ОП”ВОДЕН-2009”-ЗАВЕТ                                 215 111            214438 
                             ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ                  72 139            152 187 
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК -2017 ГОДИНА –ЛЕВА ОБЩО:                                  20 625 
ОП”ВОДЕН-2009”-ЗАВЕТ     -ЛЕВА                                                                             673 
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ –ЛЕВА                                                           19 952 
 

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

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

 
 

 
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  №26 от 26.01.2018  година 
 

ПО  ДЕСЕТА  ТОЧКА 
         Актуализация на план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на 
услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в 
депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване на 
територията на община Завет за 2018 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  № 294 

 
След изтичане на бюджетната 2017 год. към 31.12.2017 год. се установи, че има 

преходен остатък от дейност „Чистота“ и от постъпленията от ТБО за 2017 г. в размер на 34 
546,00 лв. Това налага актуализация на план-сметката за 2018 г. приета с Решение № 275 
взето по Протокол № 25 от 18.12.2017 г. на Общинския съвет – Завет, която е в размер на 
340 523,00 лв. 

 Този преходен остатък ще се насочи, както следва: 

1. В планираните разходи за осигуряване на съдове за събиране и съхраняване на битови 
отпадъци –13 581 лв. от които 10 000 лв. са за закупуване на съдове за БО и 3 581 лв. 
за външни услуги;  

2. В планираните 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 64 от Закона за управление 
на отпадъците  – 20 811 лв. във връзка с увеличаване на базата количество отпадъци 
за извозване през 2018 г. от 850 тона на 1200 тона; 

3. В планираните разходи за почистване на улични платна, площадите, алеите, парковите 
и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване –154 
лв., 

  като актуализираната план-сметка за 2018 г. възлиза на 375 069 лв. 

Предлагаме промяна и в разходната част на план-сметката за 2018 г. в т. 4. Разходи за 
почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 
населените места, предназначени за обществено ползване, като предвидените средства по 
§10-20 разходи на Общинска администрация за зимно поддържане и снегопочистване на 
улици в населените места на община Завет в размер на 20 000 лв. да бъдат разходвани за: 

1. §10-20 разходи за обезпаразитяване и дезинфекция на обекти от зелената система в 
населените места (паркове, градини, зелени площи) – почистване, пръскане и други в размер 
на 10 154 лв.  
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2. § 10-20 разходи за почистване на дъждоприемни канали и битови отпадъци от 
речни корита и дерета на територията на общината в размер на 10 000 лв. 

 

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за  местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1,2,3 и 4 от Закона за 
местните данъци и такси (Редакция към ДВ, бр. 97 от 06.12.2016 г.) и чл. 124, ал. 2 от Закона 
за публичните финанси, чл. 37, ал. 2 и ал. 5 от Наредба № 10 за условията и реда за съставяне 
на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет, Общинският съвет гр. Завет   

 
                                                           РЕШИ:      
 

           1.Общинския съвет - Завет одобрява актуализираната план-сметка за необходимите 
разходи за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на 
битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено 
ползване на територията на община Завет за 2018 г., съгласно Приложение № 1, както 
следва: 

 Приложение №1 

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

всички населените места  в Община Завет за 2018 г. 
1. Разходи за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 
контейнери, кофи и други;  
  Общо разходи   16 907 

 Разходи на Общинска администрация 16 081 

 § 52-00 – Придобиване на ДМА  10 000 

 § 52-03 – Закупуване на съдове за БО  10 000 

 § 10-00 – Издръжка – 6 081 

 § 10-20 – Разходи за външни услуги  6 081 

 Разходи на Общинското предприятие 
"Воден-2009"  

826 

 § 10 00 – Издръжка –  826 
 § 10-15 - Материали 826 
Разходи за събиране, включително разделно на битовите отпадъци от 
територията на Община Завет и транспортирането им до депата или други 
инсталации и съоръжения за третирането им (Регионално депо - гр. Разград) 
  Общо разходи 259 656                           
 Разходи на Общинското предприятие 

"Воден-2009"  
188 560 

 § 01-00 - Заплати на персонала по труд. 
правоотношения 

88560 

 § 05-00 - Задължителни осигурителни 
вноски от работодателя 

18000 

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

                             12000 

 § 05-60 - Здравно осигурителни вноски от 
работодателя  

4000 

 § 05-80 - Вноски за допълнително 2000 
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задължително осигуряване от работодател 
 § 10-00 - Издръжка                              82 000 
 § 10-13 - Постелен инвентар и облекло 2 000 
 § 10-15 - Материали                     15 000              
 § 10-16 - Вода, горива, енергия 55 000 
 § 10-20 - Разходи за външни услуги 8 000 
 § 10-62 – Разходи за застраховки 2 000 
 Заета щатна численост - брой 11 
 Разходи на Общинска администрация 71 096 
 - Разходи по погасяване на безлихвен заем за 

закупуване на автомобил за сметосъбиране 
и сметоизвозване, контейнери за БО и 
комбиниран багер товарач за почистване на 
нерегламентирани сметища,  обществени 
терени, тротоарни площи 

71 096 

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 64 от Закона за управление на отпадъците   
 Разходи на Общинска администрация за 

депониране и отчисления  
(на база 1200 тона) 71 352      

 - Депониране на битови отпадъци в 
Регионално депо за неопасни отпадъци – 
Разград – съгласно договор №238/20.07.2015 
г. /10,60 лв./т./ 

12 720 

 - 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. 1е за 2018 г. – 45,00 лв./т. 

54 000  

     - 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.) 

                    4 632 

4. Разходи за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 
другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване. 
  Общо разходи 27 154 
 Разходи на Общинското предприятие 

"Воден-2009" за почистване 
7 000                    

 § 10-00 - Издръжка                             7 000  
  - Разходи за почистване и оформяне на 3 500 
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траншеи по торища в населените места от 
община Завет 

 - Почистване на битови отпадъци от 
сервитутни зони на общински пътища 

1  500 

 - Почистване при извънредно настъпили 
обстоятелства и при необходимост от 
допълнително почистване на територии за 
обществено ползване 

2 000 

 Разходи на Общинска администрация 20 154 
 § 10-00 - Издръжка 20 154 
 § 10-20 – Разходи за обезпаразитяване и 

дезинфекция на обекти от зелената 
система в населените места (паркове, 
градини, зелени площи) – почистване, 
пръскане и други. 

10 154 

 § 10-20 - Почистване на дъждоприемни 
канали и битови отпадъци от речни корита 
и дерета на територията на общината 

10 000 

 Общо разходи: 375 069,00 лв. 
 

 
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  №26 от 26.01.2018  година 
 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
       Приемане бюджета на  община Завет за 2018 година. 

                                                                              Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   
 

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

РЕШЕНИЕ  № 295 
 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за 
публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на 
Република България за  2018 г. (ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г.), Постановление № 332 на 
Министерски съвет от 22 декември 2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на 
Република България за 2018 г. 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,  на вниманието на 
Общинския съвет е предложен  проект за бюджет на Община Завет за 2018 г., както следва: 

 

1. НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ 

 Проекта за бюджет на Община Завет за 2018 г. е разработен и съставен съобразно 
изискванията на действащите нормативни документи, а именно: 

- Закон за публичните финанси (ЗПФ) изм. и доп. ДВ, бр. 91/14.11.2017 г.; 

- Закона за държавния бюджет на Република България за  2018 г. (ДВ, бр. 99 от 
12.12.2017г.) 

- Решение на Министерски съвет № 286 от 22.05.2017 г. за приемане на стандарти 
за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г. 
(изм. с РМС № 667 от 01.11.2017 г.); 

- Постановление № 332 на Министерски съвет от 22 декември 2017 г. за 
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г. 

- ФО – 01 от 09.01.2018 г. на Министерство на финансите – Указания относно 
съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от 
Европейския съюз за 2018 г.;  

- Изпълнението на бюджета за 2017 г. и резултатите,  постигнати през 2017 г.; 
- Действащите размери на ставките за местните данъци, такси и цени на услуги. 
 
Основни акценти в нормативната уредба: 
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- Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г.: 
 Държавните трансфери за делегираните от държавата дейности ще се 

предоставят на 100 %, същите през 2018г. имат ръст от около 11.7% спрямо 2017г.; 
 През 2018 г. има ръст размера на изравнителната субсидия с 82 600 лева, 

спрямо миналата година, а това като процентно съотношение е около 2.7% ; 
 Трансферът  за зимно поддържане и снегопочистване се увеличава с 5 000 

лв. , спрямо 2017 г.; 
 Механизмът за разпределение на изравнителната субсидия се запазва; 
 Увеличава се размера на целевата субсидия за капиталови разходи с  3 600 

лв. спрямо 2017 г., като от 258 400лв. разчетени за 2017 г., през 2018 г. средствата за 
капиталови разходи са 262 000 лв. Запазва се възможността до 50 на сто от целевата 
субсидия за капиталови разходи, може да бъде трансформирана след 30 април 2017г. в 
целеви трансфер за финансиране на разходите на общината за извършване на неотложни 
текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. 

 
              Решение на Министерски съвет № 286 от 22.05.2017 г. за приемане на стандарти 
за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 
г. (изм. с РМС № 667 от 01.11.2017 г.); 

 
 Във функция “Общи държавни служби“ предвидените средства по бюджет 

2018г. са увеличени с около 9.6% спрямо 2017г. В рамките на средствата, определени в 
ЗДБРБ за 2018 год., се планират разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на 
кметовете на общини, кметовете на райони, кметовете на населени места и на служителите в 
общинската администрация. Новият момент през 2018 г. е, че разчетените средства са 
разпределени по отделно за кметове и отделно средства за възнаграждения на служителите в 
администрацията. 

 Във функция “Отбрана и сигурност” предвидените средства по бюджет 
2018г. са увеличени с около 11% спрямо 2017г. В рамките на средствата, предвидени в 
ЗДБРБ за 2018 год. се планират разходи за възнаграждения и издръжка на местни комисии по 
борба с противообществени прояви на малотените и непълнолетните; обществени 
възпитатели; разходи за издръжка на детски педагогически стаи; възнаграждения на 
денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и охрана на пунктове за 
управление. Също така в тази функция се планират и отчитат разходи за доброволни 
формирования по стандартите за издръжка (обучение, застраховка срещу злополука и 
екипировка). 

 Във функция “Образование” предвидените средства по бюджет 2018г. са 
увеличени с около 12.2% спрямо 2017г., като са отразени настъпилите промени в броя на 
децата и учениците. Стандартите са определени, като са взети предвид въведените политики 
по отношение на възнагражденията на заетите в системата на народната просвета. Отпадат 
т.нар. „условно постоянни разходи“ в образованието. Има промяна в начина, по който ще се 
изчисляват средствата за всяко учебно заведение, т.е. разпределението на средствата по 
формула се състои в това, че освен стандарта брой деца са въведени стандарт за институция, 
стандарт за група или паралелка и средства по регионален коефициент. По този начин се 
цели да се осигурят средства за всички учебни заведения без да има „ощетени“ и такива с 
отрицателни показатели. Остава допълнителният стандарт за поддръжка на автобуси, 
предоставени на училища за осигуряване на транспорт на деца и ученици, като за нашата 
община са предвидени средства за 2 броя автобуси по 6 000 лв. общо 12 000лв. 

 
 Във функция “Здравеопазване” за здравните кабинети в училища и детски 

градини средствата са увеличени с около 11% спрямо 2017г. 
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 Във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” стандарта през 
2018 г. е увеличен с 1 075 лева, като субсидираната численост за община Завет е 23. Общият 
размер на средствата за функцията са увеличени с около 14.7% спрямо 2017г. 

 

Основните цели и приоритети, които се поставят с общинският бюджет за 
2018 г. са: 

  Подобряване условията за предоставяне на публични услуги; 

  Подобряване на качеството и разширяване обхвата на социалните услуги; 

   Повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за трудова 
реализация; 

 Финансова стабилност на общината; 

 Осигуряване на финансов ресурс за инвестиционно проектиране; 

 Реализиране инвестиционната програма на Общината; 

 Подобряване на инфраструктурата на територията на общината; 

 Подпомагане на спортните клубове; 

 Развитие на културния живот; 

 Опазване на околната среда. 

 

Предпоставките и базата за разработване на проекта за бюджет, са следните: 

 Определяне на годишните цели и задачи на база дългосрочните планове на 
Общината, приети от Общински съвет стратегии и прогнози; 

 Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на Общински 
съвет, свързани с общинските приходи; 

 Заявените потребности на местната общност; 

 Преглед и анализ на общинската социална и техническа инфраструктура; 

 Анализ на общинската собственост; 

 Указания на Министерство на финансите, в т.ч. бюджетни насоки и основни 
допускания. 

 

2. ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2018 г . 

       Общата рамка на проектобюджета на Община Завет за 2018 г. е 7 641 022 лв. и е 
разпределен по следния начин: 

1. Държавният  трансфер в частта на Обща субсидия за държавни дейности е в размер на   
3 853 467 лв. и ще се предостави на общината по тримесечия (чл. 55, ал. 1 от ЗДБРБ 
за 2018 г.), както следва: I-во тримесечие – 30 %, II-ро тримесечие – 25 %, III-то 
тримесечие – 20 %,    IV-то тримесечие – 25 %. 

2.   Приходи от местни дейности  - 1 324 557 лв. 
3. Приходи от делегираните от държавата дейности   -    191 741  лв. 
4. Tрансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)   - 2 355  лв. 

         (трансфер за временна заетост на училища в размер на 1 168 лв и детски градини – 
1 187 лв. 

5. Предоставени трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз 
(нето)                                                            - 23 836 лв. 
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 ( проекти на училища: СУ-Завет 3 141 лв.; ОУ Брестовене 4 954лв.;ОУ Острово 2 671 лв.; 
ОУ Веселец 4 831 лв.; ОУ Сушево1 440лв.; ПГЗ Завет 6 699 лв.)    
6. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ за общината-   799 400 лв. 
7. Целеви субсидии за капиталови разходи -           262 000 лв. 
8. Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) - 58 632 лв. 
9. Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в консолидираната 

фискална програма (нето)                                           - 71 096 лв. 
10. Преходен остатък от 2017 г.-                              1 365 776лв. 
 

Обща разбивка на бюджета за 2018 г. 
 

Бюджет 
2018  година 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Годишен 

план 
  

І.1.ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 4 171 677 
І.2. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 4 171 677 
    
ІІ.1. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 3 469 345 
ІІ.2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - ВСИЧКО  3 469 345 
    
  -  РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  3 255 345 
  -  РАЗХОДИ НА ДОФИНАНСИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 214 000  
    

ОБЩО ПРИХОДИ 7 641 022 

ОБЩО РАЗХОДИ 7 641 022 
 

3. ПРИХОДНА ЧАСТ 

3.1. Планиране на приходите за делегирани от държавата дейности: 

Източниците за финансиране на делегираните от държавата дейности са : 
- Обща субсидия; 
- Собствени приходи по делегираните бюджети; 
- Преходен остатък от 2017 г.; 

Планираните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности не 
могат да бъдат по - малко от определените в колона 3 на таблицата по чл. 52, от ЗДБРБ за 
2018 г., а именно – 3 853 467лв. 

 
Ежегодно през годината от централния бюджет с писма на Министерство на 

финансите ще се предоставят допълнителни средства за: 
- Присъдени издръжки по чл. 92 от Семейният кодекс; 
- Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в 

страната – по категории граждани, а именно: 
- ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали; 
- учащи се; 
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- лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално 
осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс; 

- деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години за 
междуселищни превози; 

- Компенсиране безплатния превоз на учениците до 16-годишна възраст; 
- Компенсиране на част от разходите за превоз на учители от местоживеенето до 

местоработата. 

Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата 
дейности е в размер на  4 171 677  лв. Формира се от следните източници: 

 Собствени приходи – училища и детски градини – 191 741 лв. 
Обща субсидия – 3 853 467 лв.. - Общата субсидия е определена на база натурални 

показатели и единни разходни стандарти по функции и дейности, определени в Решение на 
Министерски съвет № 286 от 22.05.2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от 
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г. (изм. с РМС № 667 от 
01.11.2017 г.); 

 Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) със знак “минус”  
23 836 лв.       

 Помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми от страната – 1 400 лв. 

 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните 
предприятия (-)със знак “минус”   - 5 887 лв.            

 Преходен остатък от 2017 година – 152 660 лв. 
 

3.2. Планиране на приходите за местни дейности: 

Източници за финансиране на местните дейности са: 

- Приходи с общински характер – данъчни и неданъчни; 
- Обща изравнителна субсидия; 
- Субсидия за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища; 
- Целева субсидия за капиталови разходи; 
- Трансфери и възстановени заеми; 
- Преходен остатък от 2017 година; 
 
 При формиране параметрите на приходната част на бюджета за 2018 г. сме се 

съобразили с действащите наредби и решения на ОбС, свързани с определянето на размера 
на местните данъци и такси, достигнатата събираемост по отделни приходоизточници през 
последните три години, несъбраните приходи от предходни години и очертаните тенденции. 

 Постъпленията от наеми, от продажба на нефинансови активи и концесии са 
планирани на база Програмата за управление на общинската собственост, сключените 
договори и изпълнението им през предходната година; 

 Приходите от такса “битови отпадъци” /ТБО/ са планирани на база 
определения от ОбС размер на таксата. Размерът на планираните постъпления от таксата са 
обвързани с разходите за дейност “Чистота”, разходите за отчисленията по Закона за 
управление на отпадъците /ЗУО/ и вноските по погасяването на два безлихвени заема от 
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната реда (ПУДООС). 
 
              Собствените приходи са планирани на базата на реална оценка, съобразена с новите 
нормативни изисквания, извършен анализ на събираемостта през предходните години и 
изключени еднократни плащания с инцидентен характер. 



 

 
 

57

              Общият размер на планираните приходи от имуществени данъци и неданъчни 
приходи е 1 324 557 лв. и се формират от следните източници: 

 Имуществени и други данъци – 440 600 лв.  
При разчетите сме отчели събираемостта на задълженията за текущата година и 

събираемостта на задължения от минали години. 
 Неданъчни приходи – 883 957 лв., в т.ч.: 
Приходи и доходи от собственост – 95 814 лв. Те включват приходите от 

продажба на стоки и услуги, приходите от наеми на общинско имущество, приходи от наеми 
на земя, приходи от дивиденти, приходите от олихвяване на текущата наличност през 
годината по бюджетната сметка. 
 

Общински такси – 559 543 лв. Размерът е определен на база единичните 
стойности на таксите и цените на услугите, регламентирани с Наредба № 9 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Завет, при 
отчитане броя на указваните различни видове услуги и очакваните обеми и постъпления от 
тях през 2017 година. 

Приходите от такса “битови отпадъци” са заложени в съответствие с одобрената 
от общинския съвет план-сметка за дейностите - сметосъбиране, обработка на отпадъците в 
депо за ТБО, отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците и 
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2018 г., а именно в 
размер на 375 069 лв. 

Глоби, санкции и наказателни лихви – 22 000 лв. 

Други неданъчни приходи – 4 500 лв. В този приходен параграф се отнасят 
единични приходи, не намиращи място в останалата номенклатура от регламентирани 
приходи. Основно това са приходите от продажба на документация за участие в процедури за 
провеждане на публични търгове, приходите от предадени вторични суровини и др. 

ДДС и Данък върху приходите по ЗКПО - със знак “минус” – 9 500 лв.  

Приходи от продажба на общинско имущество – 210 000 лв. 

Приходи от концесии – 500 лв.  

Помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми – 1 100 лв. 

 Обща изравнителна субсидия – 799 400 лв. –в т. ч. 63 500 лв. за зимно 
поддържане и снегопочистване на общинските пътища. 

 Целева субсидия за капиталови разходи – 262 000 лв. 

 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки - в размер на 58 632  
лв със знак “минус” са отразени по приходната част на бюджета – представлява таксите, 
които общината следва да преведе на Регионално депо - гр. Разград за обезвреждане на 
битови отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците. 

 Времени безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в 
консолидираната фискална програма (нето). – 71 096 лв. са заложени в приходната част 
на бюджета със знак „минус“ (-) за вноските по безлихвен заем от ПУДООС. 

 Преходен остатък от 2016 година – 1 213 116 лв.  

4. РАЗХОДНА ЧАСТ 

При формиране на разходната част са използвани следните подходи: 

 Анализ на текущото изпълнение на бюджета за 2017 г.; 
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 Планиране на разходите съобразно годишните цели и приоритети; 
 Планиране на необходимия ресурс за осигуряване на съфинансиране за вече 

сключени договори по оперативни програми; 
 Взети са предвид разделението на дейностите и одобрената бюджетна прогноза 

2018г.-2020г.; 
 При разработката са балансирани възможните собствени ресурси, източници, 

трансфери и преходни остатъци с ангажиментите в разходната част по осигуряване на 
количеството и качеството на услугите, преходните ангажименти и просрочия, нови 
задължения, договорите по европейски и национални програми. 
 

Бюджетните кредити за делегираните от държавата дейности не могат да бъдат по-
ниски от определените в чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г. и в Приложение № 7 към чл. 53 от ЗДБРБ 
за 2018 година. 

              Средствата за делегираните от държавата дейности, определени съгласно 
показателите приети с Решение на Министерски съвет № 286 от 22.05.2017 г. за приемане на 
стандарти за делегираните от държавата дейности през 2018г. с натурални и стойностни 
показатели, изменено с Решение на Министерски съвет № 667 от 01.11.2017 г. са 
предназначени за финансиране на разходи за персонал и издръжка. 

Реализираните в края на годината икономии от средства за финансиране на местни 
дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се използват за 
финансиране на дейности, съобразно решение на общиснкия съвет. 

Съгласно чл. 44 от Постановление № 332 от 22.12.2017 година за изпълнението на 
държавния бюджет на Република България за 2018 г. неусвоените средства от допълнително 
предоставени през 2016 г. и 2017 г. целеви субсидии за капиталови разходи и целеви 
трансфери по бюджетите на общините се разходват за същата цел през 2018 г., като при 
остатък той се възстановява в централния бюджет в срок до един месец  от приключването 
на разплащанията , но не по-късно от 20 декември 2018 год. 

 
Разходната част е разработена отделно за: 

- делегирани от държавата дейности; 
- местни дейности; 
- дофинансирани държавни дейности с местни приходи. 
 
Общият обем на разходите за 2018 г. е 7 641 022  лв., в т.ч. за държавни дейности 

–    4 171 677 лв., 3 469 345 лв. за местни дейности в.т.ч. и 214 000 лв. за дофинансиране 
на държавните дейности ( общинска администрация и образование ). 

 

4.1. Планиране на разходите за делегирани от държавата дейности: 

Общият обем на разходите е в размер на 4 171 677 лв. включва обща 
субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 3 853 467 лв., приходи на 
учебните заведения и преходен остатък от 2017 г. включващ остатъците от държавните 
дейности. В съответствие с изискванията на ЗДБРБ за 2018 г. преходните остатъци са 
възстановени по съответните дейности, от които произтичат. 

4.2. Планиране на разходите за местни дейности: 

            Общият обем на разходите за местни дейности е в размер на 3 469 345 лв. 

Трудовите разходи за персонала в местните дейности са планирани на база 
достигнатата средна брутна работна заплата през 2017 г. и плановата численост на персонала 
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за 2018 г. Взета е предвид и промяната на минималната работна заплата от 460 лв. на 510 лв 
от 1 януари 2018 год. 

Текущите разходи в местните дейности са осигурени като са взети предвид 
съпоставимата база от 2017 г., прехвърлените от 2017 г. ангажименти по договори и нови 
отговорности по влезли в сила нормативни актове. 

 
4.3. Планиране на разходите за дофинансиране държавните дейности с 

местни приходи: 

Общият обем на разходите за дофинансиране държавните дейности с 
местни приходи е в размер на 214 000 лв, в.т.ч. за общинска администрация 185 000 лв. 
и за функция образование 29 000 лв. за слети и маломерни паралелки. 

4.4. Функционално разпределение на разходите – по функции и дейности: 

Функция І “Общи държавни служби”: 

 Делегирани от държавата дейности 

Група “Изпълнителни и законодателни органи” 

Дейност 122 “Общинска адмистрация” 

На база въведените единни стандарти за минимално кадрова осигуряване на 
делегираната държавна дейност “Общинска администрация” са предоставени от държавата 
средства в размер на 622 600 лв. за 2018 г. Разчетените средства за функция „Общи 
държавни служби“ са разделени на средства за кметове и кметски наместници – 110 000 
лв. и отделно средства за служителите в общинска администрация в размер на 512 600 лв. 
За дейността налице е преходен остатък в размер на 39 872 лв., които се разпределят 39 000 
лв. за кметове и кметски наместници и 872 лв. за служителите в общинска администрация. 
Общо средствата за дейността са 662 472 лв., от които: за кметове и кметски наместници 
149 000 лв. и  за служителите в общинска администрация 513 472 лв. 

Съгласно Решение № 164 по Протокол 15 от 25.01.2017 г. на Общински съвет – 
Завет, гр. Завет е прието изменение на структурата на общинска администрация. Приетата 
обща численост е 69, от които 18.5 численост е с общинска отговорност, а останалите 50.5 са 
численост държавна отговорност. Така разпределената численост на държавна и общинска 
отговорност не се побира в средствата, които се отпускат за 2018 г. за дейност “Общинска 
администрация” . За целта числеността се изменя „вътрешно“, като числеността държавна 
отговорност става 51.5, а числеността общинска отговорност става 17.5. Запазва се общата 
рамка на числеността. В тази връзка средствата предвидени за дофинансиране покриват 
средствата за възнаграждения на числеността общинска отговорност в размер на 185 000 лв. 
Разчетените средства за делегираната държавна дейност “Общинска администрация” ще 
покриват числеността държавна отговорност в размер на 622 600 лв. (Приложение 5.16 - 
Дофинансиране на държавни дейности; Приложение 7 към ФО-1/09.01.2018г – Справка за 
разпределение на разходите за персонал в дейност 122 „Общинска администрация“ ; 
Приложение 7Б – Численост и средства за работна заплата през 2018 г. и  Приложение 7А  
- Численост на персонала в общинска администрация  към 01.01.2018 г.). 

 Местни дейности 

Група “Изпълнителни и законодателни органи” 

Дейност 122 “Общинска адмистрация” 

За общинското финансиране е предвидена сума в размер на 319 770 лв., в т.ч. 
преходен остатък – 57 688 лв. от 2017 г., за материална издръжка на кметствата по населени 
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места и общинската администрация, както и средства за капиталови разходи в размер на 11 
820 лева. 

Освен обичайните разходи осигуряващи дейността на общинска администрация са 
предвидени и разходи с целеви характер: 

-     разходи за за представителни цели на Кмета на общината в размер на 5 450 лв., в 
т.ч. и на кметовете на кметства. 

- за членски внос в нетърговски организации – 15 000 лв. са за членски внос на 
общинска администрация; 

- за помощи по решение на Общински съвет - 10 000 лв. 

Дейност 123 “Общински съвет” 

В тази дейност са предвидени разходи в размер на 182 425 лв. Средствата са 
планирани за издръжка и възнагражденията на председателя на общинския съвет и 
общинските съветници. 

 

Освен обичайните разходи осигуряващи дейността на общински съвет са предвидени 
и разходи с целеви характер: 

- разходи за представителни цели на Общинския съвет – 2 725 лв.; 
- за членски внос в нетърговски организации – 1 000 лв. са за членски внос на 

общинския съвет ); 
 Размерът на средствата за представителни разходи на кмета на общината е съобразен 

с размера определен по чл. 88 от ЗДБРБ за 2018 г., който не може да бъде по-голям от 2 на 
сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска 
администрация“. Същото ”правило“ важи и за размерът на средствата за представителни 
разходи за общинските съвети, който не може да бъде по-голям от 1 на сто от общия 
годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“, съгласно 
чл. 88 от ЗДБРБ за 2018г. 

Функция ІІ “Отбрана и сигурност”: 

 Делегирани от държавата дейности 

Група “Полиция, вътрешен ред и сигурност” 

В дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност” са планирани средства 
в размер на 25 223 лв., в т.ч. преходен остатък в размер на 5 543лв., от които за: 

- за материално стимулиране на 3  обществени възпитатели, възнаграждения на 
членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните, издръжка на местните комисии за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните, издръжка на центровете за социална превенция и 
консултативни кабинети. 

-  издръжка на детските педагогически стаи и на районните полицейски инспектори 
– планирани са по стандарти за 2018 г. – 2 400 лв. 

             В тази дейност са предвидени средства за капиталови разходи в размер на  3 000 лв за 
закупуване на климатици. 

 

Група “Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии” 

В дейност 282 “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на 
запаси и мощности” са предвидени средства в размер на 98 131 лв. в т.ч. преходен остатък в 
размер на                  21 231 лв., от които за: 

- Денонощни оперативни дежурни – 5 човека; 
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- Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление – 3 човека; 

- Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия. 

 
В дейност 285 “Доброволни формирования за защита при бедствия” са 

планирани средствата за доброволни формирования, в размер на 5 623 лв., в.т.ч. 2 823 лв. са 
преходен остатък от 2017 г.  

В дейност 284 “Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и 
производствени аварии” са заложени собстевени средства за издръжка при бедствия, в 
размер на 1 761лв, които са от преходен остатък. 
 

Функция ІІІ “Образование”: 

 Делегирани от държавата дейности 

В дейност 311 „Детски градини” се планират и отчитат средствата за обучението и 
възпитанието на децата в предучилищното образование по стандартите по определениет с 
Решение на Министерския съвет № 667/01.11.2017 г. за изменение и допълнение на Решение 
№ 286 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от 
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г. стандарти, и по 
норматив за подпомагане на храненето. С определените със стандартите средства от 
държавния бюджет се финансират изцяло разходите за персонал и присъща издръжка с 
изключение на разходите за медицински персонал и храна за дейностите за 
задължителното предучилищно образование на децата от 5-годишна възраст до 
постъпването им в 1-ви клас, осъществявано е групи в детските градини. Разходите за 
отглеждането, възспитанието, социализацията и обучението на деца в яслени групи и на деца 
от 2 до 4- годишна възраст се финансират частично със средствата от държавния бюджет и 
включват разходите за персонал, за социално-битово и културно обслужване (СБКО), за 
квалификация и за представително облекло на педагогическите специалисти и разходите по 
Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).  

Общо за дейността средствата са разчетени в размер на 781 901 лв., в.т.ч. преходен 
остатък от 2017г. 7 677 лв . 

 В дейностите 322 и 326 се планират и отчитат текущите разходи на училищата – 
специални, неспециализирани, специализирани и професионални гимназии. Средствата по 
стандартите за ученик, разпределени чрез формула, и средствата по допълващите стандарти 
и нормативи за учениците се включват в бюджетната дейност, в която се отнася училището 
(с изключение на нормативите за ресурсно подпомагане). 

 Директорът на училището може да извършва компенсирани промени по плана на 
приходите и разходите, в т.ч. и по дейности. За промените се уведомява ПРБ. 

 В стандартите по образование не се включват средствата за стипендии на учениците, 
за познавателни книжки и учебници за децата от подготвителните групи и за учениците до 
VІІ клас, за закрила на децата с изявени дарби, за безплатния превоз на децата в 
задължителна предучилищна възраст и учениците, за компенсиране на транспортни разходи 
на педагогическия персонал, за финансиране на здравни кабинети в училища и детски 
градини, за спорт за всички. 

В дейност 322 “Неспециализирани училища, без професионални гимназии” са 
планирани всички разходи на 5 броя училища - едно средно и четири основни, всички 
прилагащи системата на делегираните бюджети. Средствата за училищата по ЗДБРБ за 2018 
г. са предвидени да обезпечат обучението на 618 ученици. 

Средствата са разчетени на база стандартите и преходния остатък. Предвидени са и 
собствени приходи и приходи от дарения общо в размер на 191 741 лв. Общо за дейността 
средствата са разчетени в размер на 1 854 416 лв. в т.ч. преходен остатък от 2017 год. 28 
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397лв. и заделен 1 % резерв за неотложни и непредвидени разходи общо в размер на 8 652 
лв.  

В случаи на разлики между разчетния брой на децата и учениците, въз основа на 
които са предвидени средствата от държавния бюджет за развитие на детските градини, 
училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие със ЗДБРБ за 2018 г. и даните 
по информационната система на Министерството на образованието и науката към 01.01.2018 
г. се извършват компенсирани промени по съответните бюджети и бюджета на 
Министерството на образованието и науката за размера на средствата, необходими за 
отстраняване на тези разлики. В тази връзка училищата заделят, като резерв разликата в 
броя на децата в размер на 29 629 лв. 

В средствата от републиканската субсидия са включени и: 

- допълващ стандарт за материална база – по 25 лв. на ученици дневна форма на 
обучение.  

- добавка за деца и ученици за ресурсно подпомагане, интегрирани в училищата и 
детските градини, т. нар. Норматив за създаване на условия за приобщаващо образование – 
по 359 лв. на дете/ученик. 

- добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и 
учениците от І – ІV клас – 72 лв. брой дете/ученик. 

- Средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите 
ученици от І-ви до VIІ-ми клас и учениците в средищните училища – 582 лв. на дете/ученик. 

 -Допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата за 
осигуряване на транспорт на деца и ученици – за нашата община са отпуснати средства за 2 
броя автобуси по 6 000 лв. 

В дейност 326 “Професионални училища и паралелки за професионална 
подготовка” са планирани всички разходи на 1 брой ПГЗ, прилагащ системата на 
делегираните бюджети, средствата планирани са общо 399 306 лв. в т.ч. преходен остатък от 
2017 в размер на 11 210лв. 

 Местни дейности 

В дейност 311 “Целодневни детски градини и обединени детски заведения” са 
предвидени средства в размер на 199 685 лв., в.т.ч. преходен остатък от дарения 2017г. 3 
310 лв. - разходите в целодневните детски градини и обединено детско заведение за 
издръжка, включително храната на децата.  

Функция _ІV “Здравеопазване”: 

 Делегирани от държавата дейности 

     Ддейност 431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина”  

     Във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила 
през месец август 2016 г., в Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2017 г. е променено 
наименованието на дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска 
градина”. 

 В дейността са предвидени средства в размер на 26 115 лв. в т.ч. преходен остатък 
от 2017 г . в размер на 6 099 лв. Предвижда се увеличаване на основните месечни 
възнаграждения на медицинските специалисти с около 6 %, от 550 лв. на 580 лв. считано от 
01.02.2018 г.  (Приложение 7Б – Численост и средства за работна заплата през 2018 г. ) 

 

 В дейност 437 “Здравен кабинет в детски градини и училища” в рамките на 
средствата по единните разходни стандарти са планирани средства за заплати, други 
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възнагражденя, осигурителни вноски от работодателя и издръжка на кабинетите. Общо за 
дейността са предвидени средства в размер на 73 800 лв. в т.ч. преходен остатък от 2017 г. в 
размер на 15 246 лв.  

 Предвижда се увеличаване на основните месечни възнаграждения на медицинските 
специалисти с около 6 %, от 550 лв. на 580 лв. считано от 01.02.2018 г.  (Приложение 7Б – 
Численост и средства за работна заплата през 2018 г. ) 

 

Държавното финансиране е на база единни разходни стандарти за медицинско 
обслужване в здравен кабинет в общини с над 40 деца в общински детски градини – 145 лв., 
яслена група към детска градина - 1 251 лв. и медицинско обслужване в здравен кабинет на 
ученик в училище – 27 лв. С разчетените средства се осигуряват средства за заплати и 
осигурителни плащания на медицинските специалисти. 

 

В дейност 469 “Други дейности по здравеопазването” са предвидени средства в 
размер на 10 000 лв. в.т.ч. 2 126 лв. преходен остатък от 2017 г., които обезпечават 1 щатна 
бройка (здравен медиатор) разходи за заплати, осигуровки и издъжка. 

 

Функция V “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”: 

 

 Държавни дейности 

 В дейност 532 “Програми за временна заетост” са заложени средства от 
преходен остатък от 2017 г. за заплати и осигуровки на лицата по ВЗ в размер на 4 759 лв. 

 В дейност 589 “Други служби и дейности по социалното осигуряване, 
подпомагане и заетостта” са заложени средства от преходен остатък 2017 г. в размер на 
5 916 лв., които са за присъдена издръжка и неразплатени абонаментни карти, които ще се 
платят януари 2018 г. 

 Местни дейности 

               В дейност 524 “Домашен социален патронаж” са предвидени средства в размер на 
311 347 лв., които са за обезпечаване на разходите 9 щатни бройки разходи за заплати и 
осигуровки, в т.ч. издъжка и за капиталови разходи за СМР в размер на 136 970 лв., за 
«Въвеждане на енергоефективни мерки в сградата на Домашен социален патронаж». 

В дейност 525 “Клубове на пенсионера и инвалида” са планирани средства за 
издръжка  в размер на 2 000 лв. 

В дейност 532 “Програми за временна заетост” са планирани средства за издръжка 
по програмите в размер на 2 000 лв. в. т.ч. и 1 000 лв. за застраховки на лицата. 

В дейност 589 “Други служби и дейности по социалното осигуряване, 
подпомагане и заетостта” са планирани средства в размер на 45 000 лв. В тази дейност са 
предвидени средства за гарантиране на устойчивост на проект „Нови възможности за 
независим живот на уязвими хора“ за 5 месец за обезпечаване на заплати и осигуровки на 
лицата, назначени по проекта. Средствата са в размер на 45 000 лв.  

 

Функция VІ “Жилищно строителство, благоустройство, комунално 
стопанство и опазване на околната среда”: 

 Местни дейности 

Разходите по тази функция се финансират изцяло от общински приходи и 
подпомагащи работата на Общинско предприятие “Воден -2009”. 
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    В дейност 603 “ Водоснабдяване и канализация” са планирани 16 200 лв. за 
капиталови разходи за «Изготвяне на инвестиционни проекти за подмяна на водопроводна 
мрежа в населените места на община Завет». 

В дейност 604 “Осветление на улици и площади” са планирани 25 000 лв. 
разходите за улично осветление и неговата поддръжка. 

В дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа” са 
планирани разходи в размер на 489 082лв. от които 131 000 лв. са средства с целеви характер 
за капиталови разходи, предвидени за ремонтни дейности  на уличната мрежа в населените 
места на територията на община Завет в т.ч.( за СМР 123 000 лв.; за строителен надзор 5 200 
лв.; за авторски надзор 2 000лв.; и за оценка на съответствието на инвестиционните проекти 
800 лв.); 43 200 лв. са предвидени за «Изготвяне на инвестиционни проекти за рехабилитация 
на уличната мрежа в населените места на община Завет». По § 10-30 «Текущ ремонт» са 
заложени 304 882 лв. ,които се формират от преходен остатък по § 40-00 от 2017 г. в размер 
на 204 882лв. и очаквани приходи по § 40-00 за 2018г. в размер на 100 000 лв. 

В дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството 
и регионалното развитие” са предвидени средства в размер на 839 941 лв., от които 26 000 
лв. са от преходен остатък от републиканския бюджет (целеви средства) за 2016г.за 
изработване на общ устройствен план на община Завет; 268 734 лв. са преходен остатък от 
целевата субсидия за капиталови разходи за 2017 г. по обект «Рехабилитация на зелени 
площи в околоблоково пространство с изграждане на площадки за детска игра и спорт за 
отводнителна и дренажна система-кв.98, кв. 133 и кв. 134 по плана на град Завет – Етап 1» 
одобрени с ПМС 153/28.07.2017 г.; 536 880 лв. са с целеви характер, от които 517 600 лв. са 
са преходен остатък от целевата субсидия за капиталови разходи за 2017 г. по обект 
«Рехабилитация на зелени площи в околоблоково пространство с изграждане на площадки за 
детска игра и спорт за отводнителна и дренажна система-кв.98, кв. 133 и кв. 134 по плана на 
град Завет – Етап 2» одобрени с ПМС 260/24.11.2017 г. и 19 280 лв.( са от целевите 
капиталови за 2018 г.) са разпределени както следва: за строителен надзор 12 940лв., 
авторски надзор 5 640лв. и оценка на съответствието на инвестиционните проекти 700 лв. В 
тази дейност се предвиждат средства за възнаграждения по граждански договори общо в 
размер на 3 327 лв. и издръжка в размер на 5 000 лв. за закупуване на тротоарни плочи. 

 

В дейност 622 “Озеленяване” са предвидени средства в размер на 100 000 лв., в.т.ч. 
248 лв. са преходен остатък от 2017г. Предвидените средства са за обезпечаване на заплати, 
осигуровки и издръжка на 9 щатни бройки. 

 

В дейност 623 “Чистота” са планирани средства съгласно план – сметката, приета 
от Общинския съвет. План сметката е в размер на 340 523 лв, към нея се прибавя и преходен 
остатък от приходен параграф „ такса за битови отпадъци“ в размер на 13 921 лв., преходен 
остатък на дейност „Чистота“ в ОП „Воден 2009“ в размер на 673 лв. и преходен остатък за 
дейност „Чистота“ в общинска администрация в размер на 19 952 лв., общ остатък за 
дейността 34 546 лв. Общо за дейност „Чистота“ разчетените средства по план-сметката 
за 2018 г. са 375 069 лв. 

Отчисленията са планирани в приходен параграф и са отразени със знак “минус” (-) в 
размер на 58 632 лв. В приходнта част на бюджета се планират средства за погасяване на 
дълг по два безлихвени заема от ПУДООС със знак „минус“ (-) в размер на 71 096 лв., които 
ще се обезпеат от план-сметката. 

 В тази дейност освен средствата по план-сметката планираме и средства за 
зимно поддържане и снегопочистване на улици по населени места на територията на 
общината в размер на 35 000 лева. Източника на средствата за зимно поддържане и 
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снегопочистване на улици по населени места на територията на общината са от 
собствени приходи - преходен остатък 2017 г.  

Общо заложените средства за дейност „Чистота“ са в размер на 448 069 лв., от които 
375 069  лв. са по план-сметката за 2018 г., от които в приходната част на бюджета се залагат 
със знак минус (-) отчисленията в размер на 58 632 лв както и погасяване на дълг по два 
безлихвени заема от ПУДООС със знак „минус“ (-) в размер на 71 096 лв ; 35 000 лв. са за 
зимно поддържане и снегопочистване на улици по населени места на територията на 
общината  и 38 000 лв. са за закупуване на трактор (целеви капиталови от 2018г.). От 
преходния остатък по план-сметаката 2017 г. се планират 10 000 лв. за закупуване на съдове 
за твърди битови отпадъци. 

 

В дейност 629 “Други дейности по опазване на околната среда” В тази дейност се 
предвижда назначаване на 10 студенти в редовна форма на обучение за два месеца, като за 
тази цел са предвидени средства в размер на 9000 лева в параграф нещатен персонал по ТП. 
Общо предвидените средства в дейността са  в размер на 23 476 лв., от които 1 000 лв. за 
издръжка; капиталови разходи : 10 000 лв. за изработване на проект «Рехабилитация на 
защитна дига в село Брестовене»; 976 лв. са преходен остатък целеви капиталови средства от 
2017 г. за закупуване на моторен снегорин; 2 500лв. са целеви капиталови от 2018 г. за 
закупуване на мотоблок с ремарке. 

 

Функция VІІ “Почивно дело, култура и религиозни дейности”: 

 Делегирани от държавата дейности 

Дейност 738 “Читалища” - държавното финансиране осигурява субсидия за                            
23 щатни бройки, разпределени в 7 читалища, като размера на субсидията за 2018 г. е 8 375 
лв. или общата субсидия е в размер на 192 625 лв. 

 

 Местни дейности 

              За дейност 714 “Спортни бази спорт за всички” е предвидена сума в размер на 70 
500 лв., в т.ч. са планирани 39 000 за спортни клубове (5 ФК + 1 СНЦ по борба по 6 500 
лева), 31 500 лв. за разходи за издръжка в т.ч. ел.енергия на спортните зали, материали и 
застраховка на спортните зали в гр. Завет и с. Острово. 

              За дейност 745 “Обредни домове и зали” е предвидена сума в размер на 1 000 лв. 

За дейност 759 “Други дейности по културата” са предвидени средства в размер 
на 167 920  лв. , които са за обезпечаване на разходите за заплати и осигуровки на 5 щатни 
бройки и тяхната издръжка в размер на 67 920 лв.,  както и средства за обезпечаване на 
културния календар на Община Завет в размер на 100 000 лева в т.ч. се предвиждат средства 
за селищните празници на кметствата и на града, 2 500 лв. за 65-годишният юбилей на 
танцов ансамбъл «Завет», както и средства за други културни мероприятия . 

 

Функция VІІІ “Икономически дейности и услуги”:  

 

За дейност 832 “Служби и дейности по поддържане и ремонт на пътища” са 
предвидени средства в размер на 90 662 лв. , от които с целеви характер от републиканския 
бюджет, предвидени за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и 27 162 
лв. преходен остатък от 2017г. 

За дейност 878 “Приюти за безстопанствени животни” са предвидени средства в 
размер на 5 000 лв. за безстопанствени кучета. 
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За дейност 866 “Общински пазари и тържища” са предвидени средства в размер 
на 6 000 лв. за издръжка. 

 

Функция ІХ “Резерв”: 

Планиран е общ резервен кредит в размер на 38 281 лв. в държавни дейности на 
училища и детски градини, от които  за разлика в брой деца по информационната система на 
Министерството на образованието и науката към 01.01.2018г. са 29 629 лв. и заделен 1% по 
формулата 8 652 лв. 

 

Планирано е дофинасиране на делегираните от държавата дейности в местни 
приходи в общ размер на 253 000 лв., от които 224 000 за дофинансиране на дейност 122 
«Общинска администрация» за заплати и осигуровки; 29 000 лв. са предвидени за 
дофинансиране на 322 «Неспециализирани училища, без професионални гимназии» за 
маломерни и слети паралелки. 

 

5. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 
 

Капиталовите разходи на Община Завет за 2018 година са в размер на 1 235 280 лева 
/Приложение № 8 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 
2018 година./, осигурена по източници на финансиране: 

Целева субсидия от републиканския бюджет за 2018 г.   -  262 000 лв. 

Собствени бюджетни средства      -  973 280 лв. 

 

Разпределението на предвидените по бюджета за 2018 г. капиталови разходи по 
дейности и източници на финансиране е видно от разчета за финансиране на капиталовите 
разходи на община Завет за 2018г., съгласно чл. 94, ал.3, т. 6 от ЗПФ  – Приложение № 8. 

 

6. ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ 

 

Съгласно чл. 84, ал. 3 от Закона за публичните финанси проектът на бюджет на 
общината се придружава от разчет на сметките за средства от Европейския съюз. 

В Приложение № 10 в индикативна форма са посочени средствата, които общината 
предвижда да усвои през 2018 г. по различните Оперативни програми общо в размер на                                
184 060 лв. 

 
От изложеното дотук се налагат следните изводи: 
1. Финансово икономическата криза налага ограничаване на всички разходи и следва 

да се направи анализ на ефекта от въведените антикризисни мерки. Необходимо е 
ограничаване на разходите, за които няма приходоизточници. 

2. Доброто управление и разпореждане с общинска собственост са гаранция за 
изпълнението на заложените разходи. 

3. Необходимо е да продължи тенденцията за повишена събираемост на местните 
приходи. 

4. Привличането на средства по оперативните програми на европейските фондове са 
възможност за увеличаване на приходите по бюджета, но кандидатстването с проекти следва 
да става при внимателен анализ на необходимите ресурси. 

Проектът на бюджета на Община Завет за 2018 година има за цел да създаде 
възможности за балансирано развитие на общината и предоставянето на по-ефективни и 
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качествени услуги на населението, като се запазва устойчивост в бюджетната политика. 
Финансовата дисциплина при разходването на публичните ресурси, както и ефективното 
усвояване на средства от Европейския съюз, ще гарантира максимален положителен ефект 
при изпълнението на бюджета. 

 

Проектът за Бюджет на Община Завет за 2018 година е  разгледан на публично 
обсъждане на 29.12.2017 година. Направените при обсъждането предложения са взети 
под внимание при изготвянето на бюджета. 

 

Предвид  гореизложеното и  на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с 
чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и 
ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за 
държавния бюджет на Република България за  2018 г. (ДВ, бр.99 от 12.12.2017г.), 
Постановление № 332 на Министерски съвет от 22 декември 2017 г. за изпълнение на 
държавния бюджет на Република България за 2018г. 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, Общинският  
съвет  гр. Завет 

 
                                                           РЕШИ:      
                                         

1. Приема бюджета на Община Завет за 2018 година, както следва: 

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 7 641 022 лв., съгласно Приложение № 1 –                              
Общо приходи, в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 4 171 677 лв., 
в т.ч.: 

1.1.1.1. Собствени приходи  - 191 741 лв. 

1.1.1.2. Oбща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на                      
3 853 467 лв. 

1.1.1.3. Трансфери между бюджети и сметки за средства от Европейския 
съюз отразени със знак ‘минус’ – 23 836 лв. 

1.1.1.4   Трансфери между бюджети отразени със знак ‘минус’ – 2 355 лв. 

1.1.1.5. Преходен остатък от 2017 година в размер на 152 660 лв, съгласно 
Приложение № 6 – Справка за разпределение на преходния 
остатък от 2017 година. 

 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 469 345 лв., в т. ч. 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 440 600 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 883 957 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 061 400 лв., в т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 799 400 лв. 

1.1.2.3.1.1.В това число трансфер за зимно поддържане и 
снегопочиствене в размер на 63 500 лв. 

              1.1.2.3.2   Целева субсидия за капиталови разходи за местни 
дейности в размер на 262 000 лв. 

1.1.2.4. Временни безлихвени заеми (ПУДООС) – 71 096 лв. 

 



 

 
 

68

1.1.2.5. Трансфери между бюджети отразени със знак ‘минус’ – 58 632 лв. 

1.1.2.6. Преходен остатък от 2017 година в размер на 1 213 116 лв., 
съгласно Приложение № 6 – Справка за разпределение на 
преходния остатък от 2017 година. 

 

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 7 641 022 лв. разпределени по функции, групи, 
дейностипараграфи,съгласно: Приложения № 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 
5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16 разходи, в т.ч.: 

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 4 171 677 лв. 

1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със 
средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на                  
214 000 лв. и резерв в размер на 38 281 лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 3 469 345 лв., в т.ч. и дофинансиране на 
държавните дейности в размер на 214 000 лв. 

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова 
основа в размер на 0 лв. 

 

2. Приема Инвестиционната програма на община Завет, съгласно приложение № 9 и 
Разчета за капиталови разходи на Община Завет, съгласно Приложение № 8. 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер 
на  262 000 лв. 

3. Утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2018 г. за делегираните 
от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат 
системата на делегираните бюджети, за местните дейности и делегираните от държавата 
дейности, дофинансирани с местни приходи, и числеността на персонала,  разходите за 
заплати за местни  дейности, съгласно Справка за разпределението на разходите за персонал 
в дейност „Общинска администрация“ – Приложение № 7; Численост на персонала към 
01.01.2018 г. -  Приложение № 7А; Численост на персонала и средства за работна заплата 
през 2018 г. -  Приложение № 7Б ;      Неизразходваните през текущия месец средства за 
работни заплати се прехвърлят към средствата за работни заплати за следващите месеци в 
рамките на бюджетната година. 

4.  Приема за сведение справка за размера (ставката) на данъка върху недвижимите имоти и 
данъка при възмездно придобиване на имущество за 2018г., сгласно Приложение № 3. 

5. Утвърждава разчет за целеви разходи , както следва за: 

5.1. Членски внос – 16 000 лв.; 

5.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 10 000 лв.; 

5.3. Субсидии за: 

 5.3.1. Читалища – 192 625 лв., съгласно Приложение № 12 -  Справка за 
разпределение на субсидията по читалища за 2018 година. 

 5.3.2. Спортни клубове – общо в размер на 39 000 лв. съгласно Приложение №11 
Справка за разпределение на субсидията за спортни клубове в Община Завет 2018 г., в т.ч.:  
   5.3.2.1. Футболен клуб “Вихър” гр.Завет – 6 500 лв. 

   5.3.2.2. Футболен клуб “Челси” с. Брестовене – 6 500 лв. 

   5.3.2.3.  Футболен клуб “Адаспор” с. Острово – 6 500 лв. 

   5.3.2.4.  Футболен клуб “Академик” с. Веселец – 6 500 лв. 

   5.3.2.5.  Футболен клуб “Барса” с. Сушево – 6 500  лв.   
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5.3.2.6. Клуб по борба “Агросем” с. Острово – 6 500 лв.  

        5.4. Разходи за погребения в размер до 180 лв. за починали жители на Общината без 

близки и роднини, бездомни, безпризорни, без доходи. 
        5.5. Разходи за мероприятия по културния календар на община Завет в размер на 100 000 
лв. - Приложение № 29 

6. Всички организации с нестопанска цел и нетърговски организации, получаващи 
субсидии от общинските приходи, представят до десет работни дни на месеца следващ 
изтеклото тримесечие, отчет за изразходването на предоставените средства, придружен със 
заверени копия на разходооправдателните документи. Непредставянето на отчети на всяко 
тримесечие спира предоставянето на субсидията до представянето на отчетите. 

7. Приема следните лимити за разходи: 

7.1. Средства за социално – битово и културно обслужване на персонала в 
бюджетните дейности и звена в размер до 3 % от средствата за работна заплата на заетите по 
трудови правоотношения. 

7.2. Разходи за представителни цели на Кмета на общината в размер на 5 450 лв., в т.ч.   
и на кметовете на кметства. 

7.3. Разходи за представителни цели на Общински съвет в размер на  2 725 лв. 

8. Утвърждава следните приоритети при разходването на бюджетните средства: 

8.1. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и 
медикаменти; 

8.2. Разходи за храна, отопление, осветление и издръжка на социални, здравни и 
образователни заведения. 

8.3. Плащания по обслужване на общинските заеми. 

9. Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от бюджетните звена при 
спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2018 година, утвърдени с 
настоящото решение. 

10. Утвърждава размера на средствата за пътни разноски, както следва: 

10.1. За педагогическия персонал в рамките до 100 % от стойността на реално 
извършените разходи, но не повече от размера на фактически възстановените средства от 
Централния бюджет. 

10.2. Утвърждава списък с броя на педагогическия персонал в делегираните от 
държавата дейности във функция “Образование”, които имат право на транспортни разноски, 
съгласно Приложение № 13. 

11.   Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, 
съгласно Приложение № 10. 
12. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №14. 

13. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

 13.1. Максимален размер на дълга към края на 2017г.  - 261 899 лв. - Приложение № 
17. 

13.2 Определя максималния размер на новия общински дълг, който може да бъде поет 
през      2018 г. в размер до 953 075 лв. ( съгласно чл.32,ал.1 от ЗПФ ). 

 14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2018 година по бюджета на общината, като наличните към края на 
годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 % ( в размер на 1 047 041 лв. ) 
от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години 
(ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и 
дарения ), съгласно разпоредбите на чл.94, ал. 3 т. 1 от Закона за публичните финанси. 
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Съотношението на наличните към края на годината задължения за разходи към 
средногодишния размер на разходите за последните 4 години на община Завет е в размер на 
0.07 %. 
 15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2018 година , като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи 
не могат да надвишават 50 % ( в размер на 3 490 136 лв. ) от средногодишния размер на 
отчетените разходи за последните четири години (ограничението не се прилага за ангажименти 
за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения), съгласно разпоредбите на чл.94, ал. 3 
т. 2 от Закона за публичните финанси. Съотношението на наличните към края на годината 
поети ангажименти за разходи към средногодишния размер на разходите за последните 4 
години на община Завет е в размер на 13.58 %. 
 16. Одобрява размера на просрочените задължения  за 2018г. в размер на 0 лева , 
съгласно Приложение № 2. 

         17. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 
събрани през 2018 г. в размер на 26 950 лв. 

 18.  Приема бюджета на второстепенните разпоредители с бюджет, както следва: 

18.1. ОП ‘’Воден-2009” град Завет съгласно, Приложение № 15 
            18.2. ПГЗ ”Кл.А. Тимирязев”- гр.Завет съгласно, Приложение № 16; 

18.3. СУ ”Св.св.Кирил и Методий” - гр.Завет съгласно, Приложение №18; 
            18.4. ОУ ”Хр.Ботев”- с.Брестовене съгласно, Приложение № 19;  
            18.5. ОУ ”Хр.Ботев”- с.Острово, съгласно Приложение № 20; 
            18.6. ОУ ”Хр.Ботев” с. Веселец, съгласно Приложение № 21;  
            18.7. ОУ ”В.Левски”-   с.Сушево, съгласно Приложение № 22; 
            18.8. ДГ ”Слънчо” -гр.Завет, съгласно Приложение № 23; 

18.9. ДГ ”Червената Шапчица” с.Брестовене, съгласно Приложение № 24;  
            18.10.  ДГ ”Радост”- с.Острово съгласно, Приложение № 25; 
            18.11. ДГ „Пролет”-с.Веселец съгласно, Приложение № 26; 
            18.12. ДГ ”Славейче”- с.Прелез съгласно, Приложение № 27; 
            18.13. ДГ „Осми Март”-с.Сушево съгласно, Приложение № 28; 
19. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

19.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели 
за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, 
при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 
просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

19.2. В частта на делегираните от държавата дейности на получените целеви трансфери 
от ЦБ, които са за компенсиране на безплатен превоз на учениците до 16 г. възраст и 
компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания – по категории граждани, а 
именно: 

- ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали; 

- учащи се; 

- лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за 
социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс; 

- деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години за 
междуселищни превози. 

19.3. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една 
дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

20. Възлага на кмета на общината: 

         20.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните 
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разпоредители с бюджети. 
20.2. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

20.3. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси в 
тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 

          20.4. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при 

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за 

финансово управление и контрол. 
21. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 
средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, 
финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, 
включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

22. Упълномощава кмета на общината: 

 22.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 
кандидатства за финансирането и реализира изпълнението им със средства по структурни и 
други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други 
източници за реализиране на целите на общината. 

 22.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

23.  Упълномощава кмета да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове 

разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за 

заплати, осигурителни вноски и ститендии в частта за делегираните от държавата дейности; 
24. Упълномощава кмета да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи 
от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя 
общия и размер в частта за местните дейности. 

25. При реализирани в края на годината икономии от средства за финансиране на местни 
дейности, във второстепенните разпоредители с бюджет, същите да остават като преходен 
остатък по бюджета на общината и да се използват за финансиране на дейности, съобразно 
решение на общинския съвет. 

26 . Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на 
Община Завет  за 2018 г., съгласно Приложение № 30 

 

27. 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 
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                                                    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                             Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  26  от  26.01.2018  година 
 

ПО  ДВАНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
        Застраховане  на имоти  - частна общинска собственост. 
                                                                                  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община                                                                                 
 
        Общинският съвет гр.Завет с  15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 2(двама)  от проведеното поименно гласуване, прие 
следното 

РЕШЕНИЕ  № 296 
 

В чл.9 ал.1 от Закона за общинската собственост е регламентирано, че: ”Общините 
задължително застраховат всички застроени имоти – публична общинска собственост”, а 
съгласно ал. 2 изисква Общинския съвет да определи с решение имотите – частна общинска 
собственост, които подлежат на задължително застраховане, включително срещу 
застрахователните рискове по чл.9, ал.1 от Закона за общинската собственост - природни 
бедствия и земетресения.  

Застрахователните вноски се предвиждат по бюджета на общината или на съответните 
организации и юридически лица на бюджетна издръжка, на които имотите са предоставени за 
управление. 

 
       Предложението на Общинската администрация е през 2018 година да се застраховат 
следните имоти - частна общинска собственост, а именно: 

 

№ 
Наименование на имота 

Населено 

място 
Акт за собственост 

Инвентарен 
номер 

1.   Едноетажна масивна  сграда 

„Младежки Клуб” 

Завет АЧОС 

№ 10/25.04.2008 г. 

00022 

2. Едноетажна масивна  

сграда „Навес с пазарни маси“ 
Завет 

АПЧОС 

№ 758/14.09.2017 г. 
00142 

 
Предвид гореизложеното  и  на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка и чл.9, ал.2 от Закона за общинската 
собственост, Общинският съвет – Завет 

                                                       
                                                       РЕШИ:      

 
1. Определя имотите – частна общинска собственост, подлежащи на задължително 

застраховане през 2018 г., както следва: 
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№ Наименование на имота 
  Населено 

    място 
Акт за собственост 

Инвентарен 
номер 

1.  
 Едноетажна масивна  сграда 

„Младежки Клуб” 
Завет 

АЧОС 

№ 10/25.04.2008 г. 
00022 

2. 
Едноетажна масивна  

сграда „Навес с пазарни маси“ 
Завет 

АПЧОС 

№ 758/14.09.2017 г. 
00142 

 
 
2. Имоти предоставени под наем или ползване – частна общинска собственост се застраховат 

за сметка на наемателите или ползвателите. 
3. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за застраховане 

на горепосочените имоти. 
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 
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                                                   ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                             Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  26  от  26.01.2018  година 
 
          ПО  ТРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
         Вземане на решение за предоставяне на безлихвен заем на СНЦ „МИГ Завет-
Кубрат” в размер на 15 000(петнадесет хиляди) лева за изпълнение на Стратегия на 
водено от общностите местно развитие на територията на действие на  МИГ 
„Завет-Кубрат”. 
                                                                                           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  № 297 
 

Министърът на земеделието и храните е издал Наредба № 22 от 14.12.2015 година за 
прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 
„Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”. 

С тази наредба се уреждат условията и редът за прилагане на подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” 
на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от „Програма за развитие на 
селските райони за периода 2014-2020 г.” (ПРСР 2014-2020 г.). 

Прилагането на ВОМР се извършва чрез интегрирани и многосекторни стратегии за 
ВОМР, основани на характеристиките на конкретната територия и разработени въз основа на 
местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално 
и местно ниво.   

След Решение №348 по Протокол №50 от 28.08.2015г. на Общинския съвет гр.Завет се 
сключи споразумение за партньорство между СНЦ „МИГ Завет“  и СНЦ „МИГ Кубрат“  за 
кандидатстване и реализиране на проект по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни 
дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 - 
2020г. и финансово обезпечаване на изпълнението на проекта. 

В изпълнение на горепосоченото решение е сключен тристранен договор № РД -50-
160/ 07.12.2015 г.между  МЗХ, ДФЗ и СНЦ „МИГ Завет”,  като водеща организация.  

При изпълнението на проекта двете сдружения – СНЦ „МИГ Завет” и СНЦ „МИГ 
Кубрат” се обединиха и на 19.04.2016г. бе прието на Общото събрание на сдружението 
наименованието му да бъде СНЦ „Местна инициативна група Завет – Кубрат”. 

Основна задача на сдружението е изготвянето на стратегия за ВОМР, с която да 
кандидатства  по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 
„Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.”.  

Постъпило е искане  с вх. № УД-02-21-2/12.01.2018 г. от  СНЦ „МИГ Завет – Кубрат” 
за отпускане на временен безлихвен заем  в размер на 15 000 (петнадесет хиляди лева) лв. от 
община Завет,  необходим  за обезпечаване на дейностите по изпълнение на стратегията.  

С решение № 86 по протокол № 8 от 20.05.2016 г. на Общински съвет гр. Завет, 
последният отпусна след постъпило е искане  от  СНЦ „МИГ Завет – Кубрат” временен 
безлихвен заем  в размер на 15 000 (петнадесет хиляди лева) лв. от община Завет,  необходим  
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за обезпечаване на дейностите по изпълнение на стратегията при евентуално нейно 
одобряване. Средствата бяха необходими във връзка с изпълнение на условията 
кандидатстване и одобряване на стратегията, съгласно които беше  необходимо МИГ да 
покаже осигурен финансов ресурс, който трябва да е над 3 % от средствата  за организация и 
управление на стратегията, което в конкретния случай е до 15 хил. лв. за всяка от двете 
общини – членове на МИГ. 

Възстановяването на отпуснатият временен заем, съгласно т. 2 от посоченото по-горе 
решение беше обвързано със сроковете, предвидени по Закона за публичните финанси, общо 
без да е конкретизирано, поради което от  СНЦ „МИГ Завет – Кубрат” са възстановили 
средствата по отпуснатия временен безлихвен заем към 31.12.2017 г.. Така на практика се 
лиши от този финансов ресурс необходим за обезпечаване на дейностите по изпълнение на 
стратегията.  

Съгласно чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 
19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 
развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (наричана по-долу за краткост Наредба № 1 от 
22.01.2016 г.), Финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР 
се изплаща за финансиране на одобрени и извършени дейности и разходи, като авансово 
плащане е допустимо: 

1. еднократно за периода на прилагане на стратегията, или 
2. всяка година след одобрение на планираните дейности и разходи по чл. 13. 
Размерът на авансовото плащане е определен в чл. 7, ал. 3 от Наредба № 1 от 

22.01.2016 г. , като в ал. 4 от същия член е посочено, че сумата на авансово плащане по ал. 3 
се намалява с размера на осигурения от МИГ финансов ресурс за управление на 
стратегията за ВОМР, оценен в процедурата по одобрение на стратегията по подмярка 19.2. 
При заявяване на аванс по реда на ал. 2, т. 2 одобрената сума се намалява с по 25 на сто от 
осигурения финансов ресурс за период от четири последователни години. 

Осигуреният от МИГ финансов ресурс за управление на стратегията за ВОМР е в 
размер на 30 000 х. лева осигурени от безлихвени заеми от отпуснати от община Завет в 
размер на 15 000 х. лева и от община Кубрат също в размер на 15 000 х. лева, като и двата 
безлихвени заеми са погасени от СНЦ „МИГ Завет – Кубрат” към 31.12.2017 г. 

Съгласно чл. 7, ал.5 Наредба № 1 от 22.01.2016 г.  Авансово плащане може да бъде 
заявено пред Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) не по-късно от три месеца от издаване на 
заповедта за одобрение по чл. 11, ал. 4, а в случаите по ал. 2, т. 2 – не по-късно от един месец 
от издаване на заповедта по чл. 14, ал. 1 или 2 за календарната година, за която се отнася. 
Към настоящия момент се изчаква издаването на заповедта ръководителят на УО на ПРСР 
2014 – 2020 г. за календарната 2018 г.  

Имайки предвид, че съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. При 
заявяване на аванс по реда на ал. 2, т. 2 одобрената сума се намалява с по 25 на сто от 
осигурения финансов ресурс за период от четири последователни години, което от своя 
страна може да доведе до невъзможност да се обезпечат дейностите по изпълнение на 
стратегията и нарушение на изискванията по кандидатстване и одобряване на стратегията, 
съгласно които беше  необходимо МИГ да покаже осигурен финансов ресурс, който трябва 
да е над 3 % от средствата  за организация и управление на стратегията, което в конкретния 
случай е до 15 хил. лв. за всяка от двете общини – членове на МИГ, по конкретно 15 000 хил. 
лева да са осигурени от община Завет. 

Ето защо е необходимо Общинският съвет гр. Завет да отпусне безлихвен заем в 
размер на 15 000 хиляди лева на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат”, с които средства да бъде 
обезпечени дейностите по изпълнение на стратегията, като по този начин няма да се наруши 
изискването СНЦ „МИГ Завет – Кубрат”, да разполага с  финансов ресурс за управление на 
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стратегията за ВОМР, оценен в процедурата по одобрение на стратегията по подмярка 19.2., 
като срока на възстановяване на  отпуснатия заем да се обвърже със сроковете по чл. 104, ал. 
4 от Закона за публичните финанси, а именно сроковете на ползването на съответното 
финансиране със средства от Европейския съюз и от други международни програми и 
договори и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на 
бюджетната година, като срокът за изпълнение на стратегията  е до 30.09.2023 г.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл.104, ал.1, 
т.5 във връзка с чл. 104, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет гр. Завет  

 
                                                           РЕШИ:      

 
1. Дава съгласие, Община Завет да предостави временен безлихвен заем от общинския 

бюджета в размер на 15  000 (петнадесет хиляди лева) лв. на СНЦ  „МИГ  Завет-Кубрат”. 
2. Сроковете за възстановяване на средствата по т.1  от СНЦ „МИГ  Завет-Кубрат”,  се 

обвързват със сроковете се обвързва със сроковете на ползването на съответното 
финансиране със средства от Европейския съюз и от други международни програми и 
договори и свързаното с тях национално съфинансиране и може да превишава края на 
бюджетната година. но не по – късно от 20.12.2023 г. 

3. Задължава кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 
извършване на промени по общинския бюджет през бюджетната година по реда на чл.124 от 
Закона за публичните финанси. 

4. 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 след обявяването им  

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  №  26  от  26.01.2018  година 
           

ПО  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
       Определяне  размера на трудовите възнаграждения на кметове на кметства от 
община 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) прие следното 

 
РЕШЕНИЕ  № 298 

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

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

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

Предвид  гореизложеното  и на  основание чл.21, ал.1, т. 5, от  Закона за местното 
самоуправление и местната  администрация, Общинският съвет – гр. Завет  

 
                                                        РЕШИ: 
1. Определя  основните месечни  трудови  възнагражденията на кметовете на 

кметства, считано от 01.02.2018 година, както следва: 
Кметство Трите имена на кмета Основно месечно 

трудово 
възнаграждение 

Брестовене Фикрет Кяшиф Емин 1042.00 лв 
Острово Бехчет Мехмед Хадживели 1042.00 лв 
Веселец  Гюнер Али Юдаи 868.00 лв 
Прелез Зелиха Юмер Руфад 868.00 лв 
Сушево Атике Махмуд Ешреф 868.00 лв 
Иван Шишманово Ферад Сафет Али 868.00 лв 

2. Определя допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и 
професионален опит в размер на 0.7 %  (нула цяло и седем процента). 
            3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 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  №  26  от  26.01.2018  година 
 

ПО  ПЕТНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
        Определяне  размера на трудовото възнаграждение на Кмета на община 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) прие следното 

 
                                                            

                                                               РЕШЕНИЕ  № 299 
 

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

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

Предвид  гореизложеното   и на  основание чл.21, ал.1, т.5  от  Закона за местното 
самоуправление и местната  администрация  Общинският съвет – гр.Завет 

 
                                                      РЕШИ: 
 
1.Определя  основно  месечно  трудово  възнаграждение  на Кмета на Община Завет – 

г-н Ахтер Сюлейманов Велиев  в размер на 2 200.00 лева ((две хиляди и  двеста лева), 
считано от 01.02.2018 година   

2. Определя допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и 
професионален опит в размер на 0.7 %  (нула цяло и седем процента). 
            3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 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  №  26  от  26.01.2018  година 
 

ПО  ШЕСТНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
       Отдаване под наем на част от имот –публична общинска собственост в с. Острово 
на основния  пощенски оператор за срок от 3 години. 

                                                                             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  № 300 
 

В общинска администрация Завет постъпи заявление с вх. № 70 – 80 - 1 от 16.01.2018 г. 
от „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД с молба за последващо наемане и сключване на нов договор, 
поради което възниква необходимостта от провеждане на процедура за отдаване под наем. 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД е основен пощенски оператор, който чрез мрежата си от 
пощенски станции на територията на цялата страна предоставя на своите клиенти богато 
разнообразие от пощенски и търговски услуги. Тези услуги се ползват и от жителите на 
Община Завет, чрез пощенските станции на територията й. 

 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД е наемател на част от имот - публична общинска 
собственост  в с. Острово, като сключения договор за наем с община Завет изтича на 
25.02.2018 г.   
 Предмет на интерес са помещения с обща площ 30,96 кв.м., представляващ част от  
имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Острово /в сградата на Читалище/, 
за имота има съставен Акт за публична общинска собственост № 89/16.11.2012 г., вписан в 
Служба по вписванията – Кубрат под вх.рег. № 3966, том 15, дело № 2836 от 21.11.2012 г.   

Имота е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2018 г. 
         Съгласно чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост свободните 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, като ал.2 от същия член 
на ЗОС регламентира, че отдаването под наем на имоти по ал.1 се извършва от кмета на 
общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в 
закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е 
определен друг ред. 
          В чл. 20. ал.1 и ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване управление и 
разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет гр. Завет е посочено, че свободни 
общински имоти могат да се отдават под наем след провеждане на публичен търг или 
публично оповестен конкурс по реда на глава осма от тази наредба, освен ако в закон е 
предвидено отдаването под наем да се извършва без търг или конкурс. 
          Съгласно чл. 25, ал. 2 от Наредба № 2 на Общинския съвет гр. Завет, началната месечна 
наемна цена се определя съгласно Наредба № 7 на Общинския съвет Завет за 
базисните/начални/ цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост.  
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          Отдаването под наем на горепосочения имот ще даде възможност на жителите на с. 
Острово да се възползват от услугите на пощенския оператор, едновременно с това и в 
общинския бюджет ще постъпят приходи, както и ще се осигури работа на определен брой 
лица, които ще извършват  услугите на пощенския оператор.  
 

          Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.14, ал.2 и ал.7 от Закона за общинската собственост, чл. 20. ал.1 и ал. 5 и чл.25, ал.2 от 
Наредба № 2 на ОбС - Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, чл.2, ал.1, т.13 от Наредба № 7 на ОбС – Завет за базисните /начални/ цени за 
отдаване под наем на обекти – общинска собственост, Общинският съвет гр. Завет   

                                                            
                                                            РЕШИ: 
 
1. Да се отдаде под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване за срок от 

3 години на част от имот - публична общинска собственост, представляващ -  помещения с 

обща площ 30,96 кв.м., находящ се на втория етаж на двуетажна масивна сграда „Читалище“, 

с. Острово, община Завет, област Разград, ул. „Хемус“ № 45, актуван с АПОС № 

89/16.11.2012 г. 

2. Определя начална тръжна цена за наем на месец в размер на 115,17 лв. без ДДС, 

съгласно Наредба № 7 на Общинския съвет гр. Завет. 

3. Определя стъпка за наддаване за имота, описан в т.1 – 5 % от началната тръжна цена. 

     4. Определя депозит за участие в публичния търг за имота, описан в т.1 – 50 % от 
началната тръжна цена. 

5.  Възлага на кмета на община Завет да предприеме всички необходими законови 

действия във връзка с изпълнение на настоящото решение. 

6. 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  №  26  от  26.01.2018  година 
 

ПО  СЕДЕМНАДЕСЕТА  ТОЧКА 
       Определяне на имоти от общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване 
(НТП) – пасища, мери и ливади за индивидуално ползване по реда на чл. 37и от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2018/2019 г. 
и одобряване на годишен план за паша. 

                                                                            Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

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

РЕШЕНИЕ  № 301 
 

Съгласно чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет определя с решение пасищата, 
мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. 

Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти с регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ пасищни селскостопански животни, които 
желаят да ползват индивидуално общински пасища, мери и ливади могат да подават 
заявления по образец до кмета на общината в срок до 10.03.2018 г. Разпределението за 
индивидуално ползване се извършва от комисия, която определя необходимата за всеки 
кандидат площ, съобразно броя и вида регистрирани пасищни селскостопански животни, в 
зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и при 
спазване на нормата на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.  

Комисията следва да се произнесе в срок до 01.05.2018 г. на съответната година с 
протокол за разпределение. Въз основа на влезлия в сила протокол за окончателно 
разпределение се сключва договор за наем или аренда между общината и лицето, на което са 
разпределени съответните имоти (части от имоти) за минимален срок от 5 стопански години. 

Съгласно чл. 37о,  ал. 1 от ЗСПЗЗ Общинският съвет следва да приеме и  решение 
относно размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите и  правилата за 
ползването им. В Приложение № 1 към настоящото предложение са описани подробно и 
разделени по землища свободните имоти от общинския поземлен фонд с начин на трайно 
ползване (НТП) – пасища, мери и ливади, предвидени за индивидуално ползване през 
стопанската 2018/2019 г. В Приложение № 2 към предложението са посочени правилата за 
ползване на пасищата на територията на община Завет. 

Наред с горепосочените решения, по силата на разпоредбата на чл. 37о, ал. 4 от 
ЗСПЗЗ, Общинският съвет ежегодно приема решение за предоставяне и актуализиране на 
ползването на мерите и пасищата, което съдържа: 

1. годишен план за паша; 
2. съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално 

ползване; 
3. задълженията на общината и на ползвателите за поддържане на мерите и пасищата. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 37и, ал. 3, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 от 
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ЗСПЗЗ във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет гр. 
Завет   

                                                           Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за  предоставяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския 
поземлен фонд за индивидуално ползване, по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ без търг и конкурс, за 
срок от 5 стопански години, съгласно Приложение № 1, както следва: 

                                                                                              Приложение № 1 
СПИСЪК 

 на свободните имоти от общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване (НТП) – пасища, 
мери и ливади за индивидуално ползване по реда на чл. 37и от Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2018/2019 г. 
 
 

Землище гр. Завет ЕКАТТЕ 30065 
 

Имоти, общинска публична собственост. 
№ по 
ред 

Имот № Местност НТП Категория Площ  
/в дка/ 

1 № 004036 Източен липак Пасище, мера V 13,914 

2 
№ 029013 - 

част Зелен дол 

 
Пасище, мера 

 
III 6,668 

3 № 048001 Голямата нива Пасище, мера III 5,730 

4 № 048035 Голямата нива Пасище, мера III 8,310 

5 № 059047 Могилите Пасище, мера III 7,062 

6 № 056005 Старите лозя Пасище, мера III 30,151 

7 № 001002 Източен липак Пасище, мера III 1,586 

8 № 003002 Източен липак Пасище, мера III 3,234 

9 № 009024 Източен липак Пасище, мера III 0,997 

10 № 017022 Западен липак Пасище, мера III 2,494 

11 № 018023 Дренака Пасище, мера III 1,109 

12 № 060001 Могилите Пасище, мера IV 5,488 

13 № 060002 Могилите Пасище, мера IV 3,881 

14 № 060003 Могилите Пасище, мера IV 12,752 

15 № 096039 Дъбака Пасище, мера III 11,253 

16 № 060018 Могилите Пасище, мера III 23,127 

17 № 016106 Западен липак Пасище, мера III 0,140 

18 № 019012 Дренака Пасище, мера III 1,118 

19 № 019014 Дренака Пасище, мера III 0,607 

20 № 020007 Зелен дол Пасище, мера III 0,278 

21 № 029002 Зелен дол Пасище, мера III 2,820 

22 № 029010 Зелен дол Пасище, мера III 2,424 

23 № 029012 Зелен дол Пасище, мера III 5,375 

24 № 030014 Зелен дол Пасище, мера III 6,375 

25 № 038042 Гемиите Пасище, мера III 4,245 

26 № 039033 Гемиите Пасище, мера III 14,238 

27 № 039035 Гемиите Пасище, мера III 1,146 

28 № 057029 Новите лозя Пасище, мера III 4,360 

29 № 059044 Могилите Пасище, мера III 2,545 

30 № 059048 Могилите Пасище, мера III 0,497 

31 № 067006 Могилите Пасище, мера III 3,409 
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32 № 070001 Калето Пасище, мера III 4,323 

33 № 074038 Могилите Пасище, мера III 22,233 

34 № 091004 Изворите Пасище, мера III 0,428 

35 № 097040 Дъбака Пасище, мера III 5,823 

36 № 097041 Дъбака Пасище, мера III 2,497 

37 № 114058 Новите лозя Пасище, мера III 0,885 

38 № 114060 Новите лозя Пасище, мера III 0,267 

39 № 115134 Новите лозя Пасище, мера III 0,827 

40 № 125004 Могилите Пасище, мера III 2,692 

41 № 125077 Могилите Пасище, мера III 0,300 

42 № 128214 Бостаните Пасище, мера III 6,562 

43 № 129079 Бостаните Пасище, мера III 1,313 

44 № 129081 Бостаните Пасище, мера III 0,161 

45 № 129196 Бостаните Пасище, мера III 11,057 

46 № 129197 Бостаните Пасище, мера III 1,354 

47 № 140009 Изворите Пасище, мера III 3,377 
ОБЩО: 251,432 

 
Землище с. Брестовене ЕКАТТЕ 06481 

 
Имоти, общинска публична собственост. 
№ по 
ред 

Имот № Местност НТП Категория Площ  
/в дка/ 

1. 
№ 004060 Янката 

Пасище, мера V(0,628) 
III(0,269) 

0,897 

2. № 004061 Янката Пасище, мера III 1,255 
3. 

№ 004027 Янката 
Пасище, мера III(0,268) 

V(1,518) 
1,787 

4. № 004034 Янката Пасище, мера V 1,155 
5. № 004043 Янката Пасище, мера III 0,355 
6. № 057043 Текнедже Пасище, мера V 121,196 
7. № 012001 - 

част Иванов Чифлик 
Пасище, мера 

IV 
14,726 

8. № 017017 Домусчи кулак Пасище, мера IV 7,717 
9. № 035016 Топузлар Пасище, мера III 0,921 
10. № 035017 Топузлар Пасище, мера III 0,141 
11. № 037001 Топузлар Пасище, мера III 9,399 
12. № 038018 Топузлар Пасище, мера III 3,153 
13. № 043011 Чардклии Пасище, мера III 0,524 
14. № 055023 Текнедже Пасище, мера V 67,515 
15. № 056032 Текнедже Пасище, мера III 1,242 
16. № 074009 Мастан Пасище, мера III 76,260 
17. № 078020 - 

част Токат Сърт 
Пасище, мера 

V 
41,729 

18. № 078051 Токат Сърт Пасище, мера III 11,195 
19. № 079009 Мастан Пасище, мера III 11,191 
20. 

№ 080012 Мастан 
Пасище, мера III(61,701) 

V(66,842) 
128,543 

 
21. 

№ 081001 - 
част Токат Сърт 

 
Пасище, мера 

 
IV 90,409 

22. № 084011 Ян Тарла Пасище, мера III 10,368 
23. № 084014 Ян Тарла Пасище, мера III 4,918 
24. № 084026 Ян Тарла Пасище, мера III 0,682 
25. № 086030 Токат Сърт Пасище, мера V 7,083 
26. № 091014 Ян Тарла Пасище, мера III 6,937 
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27. № 004032 Янката Пасище, мера III 2,102 
 

28. № 004040 Янката 
 

Пасище, мера 
III(1,076) 
V(0,240) 
IX(1,075) 

2,391 

29. № 000320 Текнедже Пасище, мера III 11,491 
30. № 095001 Янката Пасище, мера III 87,014 

ОБЩО: 724,296 

 
Землище с. Сушево ЕКАТТЕ 70384 

 
Имоти, общинска публична собственост. 
№ по 
ред 

Имот № Местност НТП Категория Площ  
/в дка/ 

1. № 004023 Кумлука Пасище, мера III 67,641 
2. № 069003 Български Блок Пасище, мера III 21,542 
3. № 051015 Добруджански Блок Пасище, мера III 17,255 
4. № 028010 - 

част Къшла 
Пасище, мера III 

31,337 
5. № 056124 - 

част Юсеин Гьол 
Пасище, мера III 

34,544 
6. № 030004 - 

част Български Блок 
Пасище, мера III 

1,662 
7. № 001038 Кумлука Пасище, мера III 21,749 
8. № 008019 Лозята Пасище, мера III 23,362 
9. № 044002 Добруджански Блок Пасище, мера III 52,216 
10. № 045003 Добруджански Блок Пасище, мера III 177,353 
11. № 069001 - 

част Български Блок 
Пасище, мера III 

100,136 
12. № 027011 Къшла Пасище, мера III 0,897 
13. № 055116 Добруджански Блок Пасище, мера III 0,174 
14. № 055038 Добруджански Блок Пасище, мера III 1,239 
15. № 055037 Добруджански Блок Пасище, мера III 0,332 
16. № 049012 Добруджански Блок Пасище, мера III 4,275 
17. № 030001 Български Блок Пасище, мера III 1,678 
18. № 025006 Къшла Пасище, мера III 4,862 
19. № 021050 Турски Лозя Пасище, мера III 6,902 
20. № 010004 Лозята Пасище, мера III 0,450 
21. № 009004 Лозята Пасище, мера III 2,668 
22. № 004021 Кумлука Пасище, мера III 0,596 
23. № 020033 Къшла Пасище, мера III 0,296 

ОБЩО: 573,166 

 
Землище с. Прелез ЕКАТТЕ 58147 

 
Имоти, общинска публична собственост. 
№ по 
ред 

Имот № Местност НТП Категория Площ  
/в дка/ 

1. № 046021  Кадифе Пасище, мера III 0,849 
2. № 006010 Кумлук Пасище, мера III 5,416 
3. № 050012 - 

част Кумлук 
Пасище, мера 

IV 
70,700 

4. № 051011 Кумлук Пасище, мера III 0,679 
5. № 051012 Кумлук Пасище, мера III 10,486 
6. № 052010 Край Село Пасище, мера III 2,034 
7. № 057001 Парти Орман Пасище, мера III 53,293 

ОБЩО: 143,457 
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Землище с. Веселец ЕКАТТЕ 10714 
 
Имоти, общинска публична собственост. 
№ по 
ред 

Имот № Местност НТП Категория Площ  
/в дка/ 

1. № 000115 Коджа Екинлик Пасище, мера III 15,227 
2. № 000228 Къшла Орман Пасище, мера III 1,912 
3. № 000239 Орман Арасъ Пасище, мера III 1,191 
4. № 000243 Юрджек Пасище, мера III 2,069 
5. № 000232 Къшлалък Пасище, мера III 1,894 
6. № 000082 Къшлалък Пасище, мера III 1,510 

ОБЩО: 23,803 

 
 

Землище с. Иван Шишманово ЕКАТТЕ 32192 
 

Имоти, общинска публична собственост. 
№ по 
ред 

Имот № Местност НТП Категория Площ  
/в дка/ 

1. № 028005 Заветски баир Пасище, мера X 14,008 
2. № 019004 Дерето Пасище, мера VII 1,223 
3. № 036011 Къшлалък Пасище, мера II 4,633 
4. № 033032 Къшла Орман Пасище, мера II 3,123 
5. № 032138 Къшла Орман Пасище, мера VII 1,091 
6. № 032136 Къшла Орман Пасище, мера VII 0,682 
7. № 032115 Къшла Орман Пасище, мера II 2,565 
8. № 031001 Дерето Пасище, мера VII 4,839 
9. № 029001 Къшла Орман Пасище, мера X(73,054), 

VII(3,845) 76,900 
10. № 028001 Заветски баир Пасище, мера X(28,339) 

VII(34,637) 
62,977 

11. № 028004 Заветски баир Пасище, мера X 23,352 
ОБЩО: 195,393 

 
2. Определя размера и местоположението на имоти - публична общинска собственост 

на община Завет, с НТП - пасища, мери и ливади, за индивидуално ползване през 
стопанската 2018/2019 година и утвърждава правилата за ползването им, съгласно 
Приложение № 2. 

 
                                                                                             Приложение № 2 
 

РАЗМЕР И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  
НА ОБЩИНСКИ ПАСИЩА, МЕРИ  И ЛИВАДИ 

 
В списъка по Приложение № 1 са включени всички имоти с НТП - пасища, мери, пасища с 
храсти,  които подлежат за разпределение  през стопанската 2018/2019 година.  
 

 
ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩА, МЕРИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА 

ЗАВЕТ 
 

I. ПЕРСПЕКТИВЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПАША 
Перспективният експлоатационен план за паша е свързан с постигането на следните цели: 
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1. Дългосрочно ползване по предназначение на пасищата, мерите и ливадите на 
територията на община Завет. 

2. Опазване на биологичното разнообразие, опазване на пасищата от изоставяне, 
замърсяване и използването им като обработваема земя. 

3. Поддържане на установените контакти между управляващи, учени и земеделски 
стопани с цел постигане на максимална ефективност при използване на мерите и пасищата.  
 

II. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАСИЩАТА И МЕРИТЕ ОТ ОПФ 
При ползването на пасища, мери, собственост на община Завет, е необходимо да се 

спазват Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и 
Националните стандарти, утвърдени със Заповед № РД 09-122 от 23.02.2015 г. на Министъра 
на земеделието и храните, както следва: 

Национален стандарт 1. Забранява се използването на минерални и органични 
азотосъдържащи торове в буферните ивици: 

- с ширина минимум 5 метра на равни площи, по протежение на повърхностни водни 
обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с изключение на оризовите клетки; 

- с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с течна фракция на     
оборския тор; 

- с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон; 
- с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър наклон. 
Национален стандарт 2. При използване на вода за напояване, земеделският 

стопанин трябва да притежава съответния документ за право на ползване ( разрешително, 
договор и др.). 

Национален стандарт 3. Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от 
Списък I и Списък II в подземните води. 

Национален стандарт 4. В земеделското стопанство с уникален идентификационен 
номер и обработваеми площи над 5 ха е задължително в общата сеитбооборотна площ да се 
включват минимум 30 % култури със слята повърхност, с изключение на площи за 
производство на тютюн. 

Национален стандарт 5. За ограничаване на ерозията на площи с наклон, се прилага: 
- за обработваеми земи – обработката на почвата се извършва перпендикулярно на 

склона или по хоризонталите; 
- за трайни насаждения – укрепване на междуредията чрез затревяване 

частично/пълно, или засяване/засаждане с други култури, и/или обработката на почвата се 
извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите;  

Национален стандарт 6. Забранява се изгарянето на стърнищата. 
Национален стандарт 7. Задължително е да се спазват и поддържат съществуващите: 
- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския 

парцел; 
- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или 

земеделския парцел; 
- постоянни пасища и мери от навлизането на нежелана растителност – орлова папрат 

( Pteridium aquilinum ), чемерика ( Veratrum spp.), айлант ( Ailanthus altissima ) и аморфа ( 
Amorpha fruticosa ); 

- живи плетове и дървета, които не се отрязват  по време на размножителния период и 
периода на отглеждане при птиците ( от 1 март до 31 юли ). 

Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние 
не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по 
Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи и други нормативни актове. 
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III. ЧАСТИ ОТ МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРЕДИМНО ЗА 

КОСЕНЕ. 
Земеделските стопани, които поддържат постоянно затревените площи трябва да 

спазват следните правила: 
1. Да не използват минерални торове и продукти за растителна защита; 
2. Да не разорават постоянно затревените площи; 
3. Да не изграждат нови отводнителни системи. 
4. Да извършват косене от 15 юни до 15 юли, като косенето се извършва ръчно или с 

косачки за бавно косене. 
 

IV. ВЕТЕРИНАРНА ПРОФИЛАКТИКА 
Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните са 

посочени в Държавната профилактична програма за задължителните мерки за профилактика 
и борба срещу болестите по животните през 2016 година, съгласно чл. 118, ал. 1 от ЗВД. При 
поява на заразна болест Директорът на Областна дирекция по безопасност на храните издава 
заповед, с която определя мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта. Постоянно 
действащите към областните управи и кметства на общини епизоотични комисии 
предприемат действия за изпълнение и контрол на взетите мерки за предотвратяване или 
ликвидиране на заболяването до стабилизирането на обстановката. В зависимост от 
епизоотичната обстановка се провеждат мероприятия за обезвреждане на околната среда, 
почистване и райониране на пасищата, хигиенизиране на водопои или налагане на забрана 
върху използването им при необходимост. В обявените огнища на заразни болести се 
провеждат задължителни текущи и заключителни дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
(ДДД), предвидени в съответната наредба. Съгласно чл. 108, ал. 1 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност, средствата за покриване на разходите, свързани с 
епизоотичните рискове, ежегодно се осигуряват целево от републиканския бюджет. 

 
V. ПОСТРОЯВАНЕ НА НАВЕСИ. 
Построяването на навеси в пасища, мери се извършва съгласно изискванията на 

Наредба № 19/25.10.2012 год. за строителство в земеделски земи без промяна на 
предназначението им и Закона за опазване на земеделските земи. 

VI.  ОХРАНА 
Ползвателите на пасища, мери и ливади от ОПФ организират охраната за своя сметка 

на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем или в решението на ОбС-Завет, с 
което имотите се предоставят за общо ползване. 

VII. РЕЖИМ НА ПОЛЗВАНЕ, ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
 Ползвателите на общински пасища, мери имат следните задължения: 
1. Да почистват имотите от храстовидна растителност и да провеждат борба с 

агресивни и устойчиви растителни видове. 
2. Да използват пасищата съобразно начина им на трайно ползване, а именно – за 

паша на животни и косене. 
3. Да не допускат замърсяването на имотите с битови, строителни, 

производствени и др. отпадъци. 
4. Да опазват имотите от ерозиране, заблатяване, засоляване. 
5. Да не палят растителност в мерите и пасищата. 
6. Да спазват установените ветеринарно-санитарни, хигиенни и екологични 

норми и противопожарни правила, произтичащи от националното и европейско 
законодателства.  

7. Да не преотдават предоставените им за ползване имоти. 
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8. Да заплащат годишна такса след определянето й по реда на ЗМДТ и годишен 
наем при индивидуално ползване на общинските пасища, мери.  
 

 
 
3. Приема Годишния план за паша на територията на община Завет за 2018/2019 

г., съгласно Приложение № 3. 
                                                                                                               
 
                                                                                                                          Приложение № 3 
 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША  
НА ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА СТОПАНСКАТА 2018/2019 г. 

 

І. ОСНОВАНИЕ 
 
Настоящият Годишен план за паша е разработен на основание чл. 37о, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който същият се изготвя 
ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общински съвет.  

 
II. ОБХВАТ  
 
Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите и пасищата от общинския 

поземлен фонд в населените места на територията на община Завет, като определя размера и 
местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и правилата за 
ползването на мерите и пасищата на територията на общината на основание чл. 37о, ал. 1, т. 1 и т. 2 
от ЗСПЗЗ. 

III. ЦЕЛ  
 
Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и 

пасищата, общинска собственост, както и да се повиши положителното въздействие върху околната 
среда, спазвайки добрите селскостопански практики. 

 
 
IV. РАЗМЕР И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПАСИЩАТА И МЕРИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ 

ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 
 
Обща площ на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ по  землища на територията на община 

Завет 
 

Населено място 

Обща площ с  
пасища, мери и 
ливади  
 /в дка/ 

Отдадени пасища, 
мери и ливади  
/в дка/  

Свободни 
пасища, мери  
/в дка/ 

За индивидуално 
ползване 
/в дка/ 

гр. Завет 962,032 710,100 251,432 251,432 

с. Брестовене 2 293,800 1 547,671  724,296 724,296 

с. Сушево 1 531,687 882,177 573,166 573,166 

с. Прелез 1 382,781 1 239,324 143,457 143,457 

с. Веселец 711,212 687,409 23,803 23,803 
с. Иван 
Шишманово 660,033 464,640 195,393 195,393 

ОБЩО: 7 541,545  5 531,321 1 911,547 1 911,547 
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V. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ 

ПОЗЕМЛЕН ФОНД  
 
Размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите, както и правилата за общо и за 

индивидуално ползване на територията на община Завет в зависимост от броя и вида на отглежданите 
пасищни животни на територията на съответното землище се определя от Общинския съвет на гр. 
Завет с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците.  

 
 
VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ.  
 
1. Общината e длъжна:  
1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери, пасища и ливади – публична 

общинска собственост за ползване от земеделските стопани, регистрирани като земеделски 
производители и желаещите да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично 
състояние.  

1.2. При недостиг на мери и пасища в дадено землище да предостави в съседно землище.  
1.3. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и подобряване на 

ползването на пасищата и мерите.  
2. Ползвателите на мерите и пасищата са длъжни: 
2.1. Да заплащат в срок определения наем за ползване на общинските пасища, мери и ливади; 
2.2. Да ползват предоставените мери и пасища за индивидуално ползване единствено за паша 

на притежаваните и регистрирани пасищни животни, когато са регистрирани земеделски 
производители с животни;  

2.3. Да не разорават предоставените им мери и пасища, и да не променят начина на трайно 
ползване;  

2.4. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на дървесна и 
храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно стоящи и групи дървета да 
извършва съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество;  

2.5. Да използват мерите и пасищата щадящо и да районират пашата с оглед на опазването им;  
2.6. Задължително да почистват мерите и пасищата от камъни, битови, строителни, 

промишлени и др. отпадъци;  
2.7. При ползването на мерите, пасищата и ливадите е необходимо да се спазват Условията за 

поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и Националните стандарти, 
одобрени и определени със Заповед № РД-09-122/23.02.2015 г. на Министъра на земеделието и 
храните: 

Национален стандарт 1.  
Забранява се използването на минерални и органични азотосъдържащи торове в буферните 

ивици: 
- с ширина минимум 5 метра на равнинни площи, по протежение на повърхностни водни 

обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с изключение на оризовите клетки; 
-  с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с течна фракция на оборския 

тор; 
-  с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон; 
-  с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър наклон. 
Национален стандарт 2. 
При използване на вода за напояване, земеделският стопанин трябва да притежава съответния 

документ за право на ползване (разрешително, договор и др.). 
 
Национален стандарт 3. 
Забранява се пряко и непряко отвеждане на вещества от Списък I и Списък ІI в подземните 

води (Приложение към НС 3.). 
Национален стандарт 4. 
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В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и обработваеми площи над 5 
ха е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 30% култури със слята 
повърхност, с изключение на площи за производство на тютюн. 

Национален стандарт 5.  
За ограничаване на ерозията на площи с наклон се прилага: 
- за обработваеми земи - обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона 

или по хоризонталите; 

- за трайни насаждения - укрепване на междуредията чрез затревяване частично/пълно, или 

засяване/засаждане с други култури, и/или обработката на почвата се извършва перпендикулярно на 

склона или по хоризонталите. 

Национален стандарт 6. 
Забранява се изгарянето на стърнищата. 
Национален стандарт 7.  
Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите: 
- полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел; 
- съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделския 

парцел; 
- постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност - орлова папрат 

(Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha 
fruticosa); 

- живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на  размножителния период и 
периода на отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли). 

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) на земята са 
задължителни за изпълнение от всички земеделски стопани, собственици и/или ползватели на 
земеделски земи, които са бенефициенти по: 

- директните плащания;  
- чл. 46 и чл. 47 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 

декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански 
продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 
1234/2007; 

- следните мерки от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020): Агроекология и 
климат; Биологично земеделие; Плащания по „НАТУРА 2000“ и Рамкова директива за водите; 
Плащания за райони с природни или други специфични ограничения. 

Националните стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята не отменят 
задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за опазване на 
земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и други нормативни 
актове. 

2.8. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни /задължителните 
ваксинации и обезпаразитяване/, с оглед недопускане разпространението на зарази и паразити;  

2.9. Да спазват ограниченията на Натура 2000;  
2.10. Не се допускат торене и третирането на мерите и пасищата с препарати за растителна 

защита; 
2.11. Да се ползват като прокари за животните до местата за паша и водопои имотите с начин 

на трайно ползване „прокар“ и/или съществуващите полски пътища;  
2.12. Да охраняват и недопускат преминаването на моторни превозни средства; 
2.13. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност в 

мерите и пасища.  
2.14. Ползвателите нямат право да заграждат предоставените им ползване пасища, мери и 

ливади, както и да изграждат в тях временни постройки без знанието и съгласието на общината, освен 
в изрично разрешени случаи. 

 
 
VII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА  
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1. Кмет на община: 
1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и управление на 

мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на общината, съгласно ЗСПЗЗ;  
1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури и 

мероприятия в изпълнение изискванията на закона;  
1.3. Изисква от кметовете на кметства на населени места, спазването на разписаните правила 

по отношение ползването на мерите и пасищата на територията на съответното кметство /населено 
място/.  

2. Дирекция ”Общинска собственост, обществени поръчки, икономически и хуманитарни 
дейности“:  

2.1. Отговарят за актуализацията на плана; 
2.2. Съдействат и подпомагат собствениците на животни в населените места по изпълнението 

на плана; 
2.3. Изготвят договорите за ползване на мери и пасища от общинския поземлен фонд; 
2.4. Водят регистър на сключените договори и следят техните срокове.  
3. Кметовете на кметства:  
3.1. Организират и контролират мероприятията по поддържане на мерите и пасищата в добро 

земеделско и екологично състояние. 
3.2. Уведомяват всички жители, отглеждащи животни за лична консумация за определените за 

общо ползване общински пасища и мери.  
3.3. Предоставят периодична информация на ползвателите относно необходимите 

мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата при настъпила промяна. 
 
VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 
При изпълнение на Годишния план за паша за ползването на пасища, мери и ливади за 

стопанската 2018/2019 година общинска администрация Завет взаимодейства с: ОСЗ - гр. Завет, 
кметове по населените места и ветеринарния лекар, отговарящ за общината. 
 

ІX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА 
 
Финансовото осигуряване на плана се постига чрез:  

 Наемите за ползване на мери, пасища и ливади общинска собственост постъпват в приход на 
бюджета на общината.  
 

4. Възлага на кмета на община Завет да назначи комисия, която да организира 
изпълнението на настоящото решение. 

5. Възлага на кмета на община Завет да сключи договори за наем или аренда за 
имотите, описани по т. 1 по цена, определена по пазарен механизъм.  

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 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 
 
 


