
 
 

1 

                                   

 
 

                                                    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  28  от  26.03.2018  година 

 
ПО  ПЪРВА  ТОЧКА 

       Приемане на прогноза за периода 2019-2021 г.  на  постъпленията от местни 
приходи и на разходите за местни дейности на Община Завет. 

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

РЕШЕНИЕ  № 312 
 

Бюджетната процедура за 2019 г. стартира съгласно БЮ №1/12.02.2018 г. – Указания 
за подготовка и представянето на бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители 
с бюджет за периода 2019-2021 г., съгласно т.2.1.3. от Решение № 51 на Министерския 
съвет от 31 януари 2018 г. за бюджетна процедура за 2019 г.  

Съгласно Закона за публичните финанси (ЗПФ) и Наредба № 10 за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет ( 
НУРСБПМДСТГСПИОБОЗ), Кметът на общината организира съставянето на бюджетната 
прогноза за местните дейности за следващите три години. По тази причина е изготвено 
настощото предложение за бюджетна прогноза на общината за периода 2019-2021 г. на 
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на община Завет.  

Предложението за бюджетна прогноза на общината за периода 2019-2021 г. е 
изготвено, съгласно критериите, посочени в ЗПФ и НУРСБПМДСТГСПИОБОЗ и е 
необходимо да бъде одобренa  от Общинския съвет на гр. Завет. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл.83, ал. 1, т. 1-6 и ал. 2 от Закона за публичните финанси 
(ЗПФ), чл. 10, чл. 28, ал. 1, т. 1-6 и ал. 2 от Наредба №10 за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет, Общинският  съвет  гр. 
Завет  

 
                                                           РЕШИ:                                           

 
1. Одобрява бюджетна прогноза на Община Завет за периода 2019-2021 г. в частта на 

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

  Приложение № 8 „Бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията от 
местни приходи и на разходите за местни дейности“ на Община Завет; 
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  Приложение № 8а „ Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за 
периода 2019/2021 год.“ 

  Приложение № 1a – Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения 
за разходи за периода 2019-2021 г. (в лв.); Обяснителна записка към приложение № 
1а; 

  Приложение № 6г – Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на 
нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2019-2021 г. на Община Завет;  

 Приложение № 7в  - Справка за ефекта от увеличението на минималната работна 
заплата за периода 2019-2021 г. за делегирани от държавата дейности, финансирани 
чрез бюджетите на общините. 

 

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

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

 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
  
ЕРСИН  ИСМАИЛ 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                              ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!                                                                                              
                                      
                               Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                       От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 28 от 26.03.2018 година 

 
ПО  ВТОРА  ТОЧКА 

       Съгласуване на Окончателен протокол за разпределение на собствеността на 
активите – ВиК системи и съоръжения, между държавата и 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) от проведеното поименно гласуване прие 
следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 313 
 

Във връзка с писмо с Вх. № 04-08-16/20.12.2013 г. на Министъра на регионалното 
развитие и в изпълнение на разпоредбите на §9, ал.2 от Преходни и заключителни 
разпоредби /ПЗР/ към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите /ЗИД на ЗВ/,  
бяха изготвени по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие, списъци на 
ВиК системите  и съоръженията по смисъла на чл.19 от Закона за водите, които не са 
включени в активите на „ВиК“ ООД – Исперих, на територията на Община Завет. Същите 
бяха предоставени в министерството на регионалното развитие. 

Съгласно §9, ал. 4 от Преходни и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за водите /ЗИД на ЗВ/ Министърът на регионалното 
развитие и благоустройството в тримесечен срок от получаването на списъците, изготви и 
изпрати за съгласуване с общините протоколи за разпределение на собствеността на 
активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и общините, намиращи се в 
обособената територия. С Решение №225 по Протокол №36 от 25.08.2014 г. на Общинския 
съвет гр. Завет бе съгласуван Протокол за разпределение на собствеността на 
активите - ВиК системи и съоръжения между държавата и община Завет на 
стойност  3 228 845,34 лв.  

Във връзка със сключено Споразумение № РД-02-30-35/21.05.2014г. между 
Министерството на регионалното развитие /МРР/ и Община Завет през 2014  г. бе 
реализиран обект „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на с. Прелез, 
Община Завет“ на стойност 698 342,18 лв., който бе включен към ВиК активите на Община 
Завет. 
           След окончателно разглеждане на активите, собственост на Община Завет е получено 
писмо с Изх. №03-02-12/19.02.2018 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и 
благоустройството с приложен Окончателен протокол за разпределение на собствеността на 
активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и община Завет към 30.06.2017 г.  
на стойност 4 211 739,09 лв.  В стойността 4 211 739,09 лв. на Окончателния протокол са 
включени и активи на "ВиК" ООД гр. Исперих на територията на община Завет, публична 
общинска собственост по чл. 19 от Закона за водите  в размер на  302 553,57 лв.  
 Съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, придобиването, 
управлението и разпореждането с имоти и вещи-общинска собственост, се извършват под 
общото ръководство и контрол на общинския съвет. 
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 Окончателният протокол трябва да се подпише от кмета на община и съгласно §9, ал. 
5, предложение последно от Преходни и заключителни разпоредби /ПЗР/ към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 
2015 г.), Окончателните протоколи имат доказателствена сила за разпределението на 
собствеността на активите между държавата и общините до доказване на противното, 
поради което засягат особено важни държавни или обществени интереси. За да не се 
допусне закъснение в изпълнение на установеното с окончателния протокол  и  за да  не 
последва значителна или трудно поправима вреда от закъснение при предприемане на 
мерки за стопанисване на имуществото, определено с окончателния  протокол на стойност 4 
211 739,09 лв., е необходимо да се допусне предварително изпълнение на приетото 
решение. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2   от ЗМСМА, 
във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, §9, ал. 5 от Преходни и 
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, 
бр. 103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.) и чл. 60, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс, Общинският  съвет  гр. Завет  

 
                                                           РЕШИ:     
                                       
1.Одобрява и съгласува приложения Окончателен протокол за разпределение на 

собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата и Община Завет, 
в размер на   4 211 739,09 лв.,  съгласно приложение 1, 2 и 3 

 
2. За защита на особено важни обществени интереси, възлизащи на  стойност  

4 211 739,09 лв. допуска  предварително  изпълнение на настоящото решение. 
 
3. Упълномощава Кмета на Община Завет да подпише Окончателен протокол за 

разпределение на собствеността на активите – ВиК системи и съоръжения между държавата 
и Община Завет, намиращи се в обособена територия по смисъла на чл.19 от Закона за 
водите (ЗВ). 

 
4. Възлага на Кмета на Община Завет да извърши всички необходими действия по 

изпълнение на настоящото решение съгласно Закона за водите (ЗВ) и Закона за изменение и 
допълнение на Закона за водите ((ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп., бр. 58 от 2015 г.). 

 
 5.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 
 
 Разпореждането за предварително изпълнение на настоящото решение може да се 
обжалва в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали решението е оспорено, 
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след съобщаването 
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 
            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  №28  от 26.03.2018  година 
 

 ПО ТРЕТА  ТОЧКА 
        Актуализиране на бюджета на Община Завет за 2018 година. 

                                                                              Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

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

РЕШЕНИЕ  № 314 
 

Бюджетът  на Община Завет за 2018 година е приет с Решение № 295 с Протокол № 
26 от 26.01.2018 г. от Общинския съвет на гр. Завет и е нужна актуализация в приходната и 
разходната част на бюджета на Община Завет за 2018 година. 

В първоначалния план на бюджета за 2018 год. на второстепенните разпоредители с 
бюджет към Община Завет, неправилно са планувани средства по бюджетен параграф §§ 
61-05 – Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-). Същите средства 
засягат и параграф §§ 61-09 – Вътрешни трансфери в системата на първостепенния 
разпоредител (+/-). Необходима е корекция на бюджета в посочените параграфи в прихода, 
както и в разходната част на съответните засегнати дейности. 

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

чл. 124, ал. 2 и  чл. 125, ал. 1 т.1 от Закона за публичните финанси и  чл.37, ал.1 и ал.2 от 
Наредба № 10 за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за местните 
дейности за следващите три години за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането 
на бюджета на община Завет,  Общинският  съвет  гр. Завет  

 
                                                           РЕШИ:                                 
 

1. Актуализира бюджета на община Завет за 2018 година: 
 

1.1. Променя плана на приходната и разходната част по функции, дейности и 
параграфи, съгласно Приложение  № 1 и Приложение  № 2, както следва: 

 

          Приложение № 1 

     

ПЛАН 

на приходната част 

на бюджета на Община Завет за 2018 г.  
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вид разход §§ 

уточнен  
годишен 
план към 
28.02.2018 

корекция 
към 

26.03.2018 

актуализиран  
годишен  
план 

Общо   -2355 2355 0 
Трансфери МТСП 61-05 -4710 4710 0 

Вътрешни трасфери 61-09 2355 -2355 0 
 
 

          Приложение № 2 
     

ПЛАН     
на разходната част     

на бюджета на Община Завет за 2018 г.  
     

вид разход §§ уточнен 
годишен план 
към 28.02.2018 

корекция към 
26.03.2018 

актуализиран 
годишен план 

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

1218463 2355 1220818 

1 1 122 ДЕЙНОСТ 
Общинска администрация 

0 1187 1187 

за персонал по 
извънтрудови 

правоотношения 

02-02 0 1187 1187 

3 1 322 ДЕЙНОСТ 
Неспециализирани училища, 
без професионални гимназии 

1218463 1168 1219631 

заплати и 
възнаграждения на 

персонала, нает по тр. 
правоотн. 

01-01 1218463 1168 1219631 

 
 

2. Задължава  Кмета на община Завет да разпредели одобрените средства по бюджета на 
Община Завет за 2018 година по функции, дейности и параграфи съгласно ЕБК (Единна 
бюджетна класификация). 

 
3.  Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и Областния 
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
 
      Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 
 

 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                     ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                             Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  28  от  26.03.2018  година 
 

   ПО ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 
       Изменение и допълнение на Наредба 7 за базисните (начални) цени за отдаване под 
наем на обекти – общинска собственост и актуализиране на наемните цени.                                                                                   
                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община               

                                                                                                                                                                                                                                                       
       Общинският съвет гр.Завет с  16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват -1(един) от проведеното поименно гласуване прие 
следното                
                                                              РЕШЕНИЕ  № 315 

 
Съгласно чл.8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, редът за придобиване на 

право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и 
за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, и правомощията на кмета на 
общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се 
определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на 
специалните закони в тази област. 

Общинският съвет гр. Завет е приел Наредба № 2 за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на община Завет (Наредба № 2). 

В нея е посочено, че 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. Наемната цена се актуализира ежегодно от 1 март в съответствие със 
статистически отчетения индекс на инфлация за предходната година, след решение на 
общинския съвет по предложение на комисията по чл. 2, ал.1 от тази наредба. 

В чл. 9 от Наредба № 7 на Общинския съвет гр. Завет за базисните (начални) цени за 
отдаване под наем на обекти – общинска собственост (Наредба №7) е разпоредено, че: 

ал. 1: наемната цена по чл.2, ал.1 (от Наредба № 7) се актуализира ежегодно до 15 
февруари в съответствие със статистически отчетения индекс на инфлацията за предходната 
година, след решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината; 

 ал. 2. Със същия коефициент се коригират и наемните цени в сключените с 
наемателите договори, ежегодно актуализиране на наемните цени на обектите, предоставени 
под наем, със статистически отчетения индекс на инфлация за предходната година. 

Очевидно е, че между чл. 20, ал. 6 от Наредба № 2 и чл. 9, ал. 1 от Наредба № 7 има 
противоречие, относно срока за актуализация на наемната цена.  

Формулировката в чл. 9 от Наредба № 7 е неясна и е извор на изникващи постоянни 
затруднения при прилагането му, имайки предвид, че Наредба № 2 е по нова, приета е през 
2014 година, а Наредба № 7 през 2001, като последно е изм. и доп. с Решение № 107 от 
Протокол №16/15.02.2013 г. на Общински съвет – Завет е морално по-стара, е необходимо да 
се измени чл. 9 от Наредба, с цел избягване на противоречието между тях, като по този начин 
да се създаде правен ред, който да е ясен и разбираем, както за служителите от общинска 
администрация гр. Завет, така и за гражданите, които в един или друг смисъл са обхванати от 
тези правни норми, като след изменението чл. 9 от Наредба № 7  да придобие следния вид:  
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чл. 9, (1) Базисните наемни цени по чл. 2, ал. 1 се актуализират ежегодно със 
съответния коефициент, в срок и размер определен с решение на Общинския съвет  гр. Завет, 
приет по реда на чл. 20, ал. 6 от Наредба № 2 на общински съвет гр. Завет.  

(2) Със същия коефициент се коригират и наемните цени в сключените с наемателите 
договори. 
          Освен изменение в чл. 9 от Наредба № 7,  е необходимо да се приеме и решение за 
актуализация на наемните цени, съгласно чл. 20, ал. 6 от Наредба № 2, тъй като  по данни на 
Националния статистически институт индексът на инфлация за 2017 година е 2,8 %.  

Със същия коефициент е необходимо да се актуализират и базисните наемни цени по 
чл. 2, ал. 1 от Наредба № 7, като след актуализацията, базисните наемни цени ще се увеличат с 
около 10 стотинки и ще придобият следния вид:  

Базисните наемни цени се определят за период от един месец на квадратен метър площ, 
съобразно предназначението на обекта и съответните му прилежащи площи, както следва: 

 
          

ВИД НА ОБЕКТА 
месечна наемна цена в лв./м2 

без ДДС 
І зона ІІ зона 

2 3 4 

1. Магазин 3,82 2,84 
2. Аптеки 3,82 2,72 

3. 
Заведения за обществено хранене и сладкарници 
без алкохол 

2,84 2,28 

4. 
Заведения за обществено хранене и сладкарници с 
алкохол 

3,82 2,84 

5. Ателиета за услуги 3,82 2,84 

6. 

Лекарски и стоматологични кабинети   
а) за лекари и стоматолози, сключили договор със 
РЗОК 

0,53 0,53 

б) за лекари и стоматолози на свободна практика 5,71 5,71 
7. Кантори 5,71 4,75 
8. Банки 7,61 5,71 
9. Тотопунктове 7,61 5,71 
10. Производствени помещения 2,84 1,62 

11. 
Изкупвателни пунктове   
а) мляко 2,84 1,90 
б) билки, зеленчуци                                                                        2,84 1,90 

12. 

Самостоятелни складове   
а) покрити 3,82           2,77 
б) открити с площ   
- до 100 м2 0,66 0,47 
- от 101 м2 до 1 000 м2 0,42 0,31 
- над 1 000 м2 0,24 0,17 

13. Офиси, административни помещения 3,82 2,84 
14. Частни училища 3,82 2,84 

15. 
Клубове на партии, обществени организации, 
движения и сдружения с идеална цел 

0,81 0,68 

16. 
Площи за спортна дейност   
а) покрити 0,30 0,24 
б) открити 0,21 0,15 

17. 
Спортни обекти   
а) спортни зали 0,40 0,30 
б) басейни 0,53 0,47 



 
 

9 

18. Гаражи и гаражни клетки 3,82 2,84 
19. Складови помещения за обекти 2,84 1,90 
20. Сервизни помещения за обекти 2,84 1,90 
21. Охраняеми и платени паркинги 1,90 1,48 

22. 
Помещения за клубове на неправителствени 
организации 

0,48 0,43 

23. Терени за поставяне на временни съоръжения 4,61 3,46 
 
Очакваните резултати са свързани с избягване на противоречията между 

разпоредбите на двете наредби на Общинския съвет гр. Завет, които си противоречат и 
затрудняват работата на служителите на общинска администрация и създават известен хаос 
между отношенията със заинтересовани граждани, както и увеличени приходи от отдадени 
обекти и бъдещи такива.  

Настоящият проект за изменение е подзаконов нормативен акт и съответствието му с 
правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото 
българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. 
      Настоящият проект за изменение на Наредба № 7 в съответствие с изискванията на 
чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, е публикуван в Интернет страницата на 
Община Завет на 06.02.2018 г. Към настоящия момент предложения по него не са 
направени. 

На вниманието на Общинския съвет гр. Завет  е представен проект на наредба  за 
изменение и допълнение на Наредба 7 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на 
обекти – общинска собственост и актуализиране на наемните цени. 

Предвид  гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА във 
връзка с: чл.79, ал.1 и чл. 80, ал.1  от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 10, ал.1 и 
ал. 2 от Закона за нормативните актове, чл.20, ал.6, и чл.1, ал.3, т. 1 от Наредба №2 за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Завет, чл.2, 
ал.1  от Наредба №7 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти – 
общинска собственост, Общинският съвет гр. Завет   

 
                                                                       РЕШИ:     
 
           1. Актуализира началната месечна наемна цена като увеличава с коефициент  2,8 % 
определените начални месечни наеми по чл.2, ал. 1 по Наредба № 7 на Общинския съвет 
Завет за базисните/начални/ цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, 
съгласно данни на Националния статистически институт, съгласно които индексът на 
инфлация за 2017 година е 2,8 процента.  
           2. Приема Наредба за изменение на Наредба №7 за базисните (начални) цени за 
отдаване под наем на обекти – общинска собственост, както следва: 
 

НАРЕДБА 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №7 ЗА БАЗИСНИТЕ (НАЧАЛНИ) ЦЕНИ ЗА 

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
 

§1. Таблицата към ал.1 се изменя така: 

№ 
ВИД НА ОБЕКТА 

месечна наемна цена в лв./м2 
без ДДС 

І зона ІІ зона 
2 3 4 

1. Магазин 3,82 2,84 
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2. Аптеки 3,82 2,72 

3. 
Заведения за обществено хранене и сладкарници 
без алкохол 

2,84 2,28 

4. 
Заведения за обществено хранене и сладкарници с 
алкохол 

3,82 2,84 

5. Ателиета за услуги 3,82 2,84 

6. 

Лекарски и стоматологични кабинети   
а) за лекари и стоматолози, сключили договор със 
РЗОК 

0,53 0,53 

б) за лекари и стоматолози на свободна практика 5,71 5,71 
7. Кантори 5,71 4,75 
8. Банки 7,61 5,71 
9. Тотопунктове 7,61 5,71 
10. Производствени помещения 2,84 1,62 

11. 
Изкупвателни пунктове   
а) мляко 2,84 1,90 
б) билки, зеленчуци                                                                        2,84 1,90 

12. 

Самостоятелни складове   
а) покрити 3,82           2,77 
б) открити с площ   
- до 100 м2 0,66 0,47 
- от 101 м2 до 1 000 м2 0,42 0,31 
- над 1 000 м2 0,24 0,17 

13. Офиси, административни помещения 3,82 2,84 
14. Частни училища 3,82 2,84 

15. 
Клубове на партии, обществени организации, 
движения и сдружения с идеална цел 

0,81 0,68 

16. 
Площи за спортна дейност   
а) покрити 0,30 0,24 
б) открити 0,21 0,15 

17. 
Спортни обекти   
а) спортни зали 0,40 0,30 
б) басейни 0,53 0,47 

18. Гаражи и гаражни клетки 3,82 2,84 
19. Складови помещения за обекти 2,84 1,90 
20. Сервизни помещения за обекти 2,84 1,90 
21. Охраняеми и платени паркинги 1,90 1,48 

22. 
Помещения за клубове на неправителствени 
организации 

0,48 0,43 

23. Терени за поставяне на временни съоръжения 4,61 3,46 
 
 

§2.   В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Изменя и допълва ал.1, която става:  
Чл. 9, (1) Базисните наемни цени по чл. 2, ал. 1 се актуализират ежегодно със 

съответния коефициент, в срок и размер определен с решение на Общинския съвет  гр. 
Завет, приет по реда  на чл. 20, ал. 6 от Наредба № 2 на общински съвет гр. Завет.  

§3.  Настоящата наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за базисните 
(начални) цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост влиза в сила след 
публикуването й на интернет страницата на община Завет. 
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3. Наемните цени в сключените с наемателите договори да се коригират със същия 
коефициент, освен за обектите, отдадени чрез търг, договорените наемни цени не се 
променят, ако са по-високи от базисните. 

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  №28 от 26.03.2018  година 
 
       ПО ПЕТА  ТОЧКА 

        Продажба на неизползваеми дълготрайни материални активи  движими 
вещи– общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

                                                                            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  № 316 
 

С акт на Министъра на земеделието и храните, професионалната гимназия по  
земеделие „Климент Аркадиевич Тимирязев“ (наричана по – долу за краткост гимназията), 
се преобразува от държавна в общинска гимназия.  

Съгласно чл. 302, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование,  от 
датата на влизане в сила на акта за обявяване на държавно училище за общинско имотите - 
публична държавна собственост, предоставени на училището преди обявяването му за 
общинско, преминават в собственост на общината, на територията на която се намират 
имотите, и стават публична общинска собственост, а вещите - държавна собственост, стават 
собственост на общината, финансираща училището. 

Имотите и вещите са предоставени за управление на директора на гимназията. 
В общинска администрация гр. Завет, постъпи докладна от директора на гимназията, с 

искане да се обяви търг с явно наддаване за продажба на дълготрайни материални активи  
движими вещи– общинска собственост, предоставени за управление на гимназията, поради 
това, че същите са неизползваеми, невъзможно е да се ползват за целите на образователния 
процес, но са източник на разходи за гимназията по тяхната охрана, ежегодно заплащане на 
такси за оценител за извършване на преоценка и така нататък.  

В началото на 2018 г. е проведена инвентаризация в гимназията и е извършена 
преоценка на ДМА от лицензиран оценител, подробни изброени в Приложение № 1, който 
също е констатирал, че са негодни за използване въобще, поради което и директорът на 
гимназията предлага те да бъдат продадени.  

Постъпилият доклад от директора се разгледа от комисията по чл. 2, ал. 1 от Наредба 
№ 2 на Общински съвет гр. Завет реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, която комисия предлага, съгласно изготвения протокол, посочените в 
докладната на директора вещи – общинска собственост да бъдат продадени. Въз основа на 
протокола на комисията възложи изготвяне на доклад за определяне на пазарната стойност 
на неизползваемите ДМА от независим лицензиран оценител, който е извършил оглед и 
определил пазарна им цена, като за пример можем да посочим зърнокомбайна колос ПГЗ, 
на която пазарната е цена е 44,10 лв. , и това се дължи на останките от желязо, останали от 
така наречената комбайна. Същото е положението и със останалите ДМА.  

 Посочените в приложение № 1 ДМА са останки от някогашните такива, и поради 
това, че не са използваеми е необходимо да се продадат като цяло за скрап с начална цена 
определена от Общинския съвет гр. Завет, като сегашното им състояние не позволява 
определянето на точния им тонаж. 
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Съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, редът за придобиване на 
право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под 
наем и за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, и правомощията на кмета на 
общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се 
определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на 
специалните закони в тази област. 

Съгласно ал. 4 от същи член, предоставянето под наем и разпореждането с имоти и 
вещи-общинска собственост, се извършват чрез публичен търг или публично оповестен 
конкурс, освен ако в закон е предвидено друго. Условията и редът за провеждането на 
търговете и конкурсите се определят от общинския съвет в наредбата по ал. 2. 

Съгласно: 
чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост,продажба на имоти и вещи - частна 

общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на 
общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. 

чл. 40, ал. 1 от Наредба № 2 на Общински съвет гр. Завет  за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, продажбата на вещи, които не са 
необходими за дейността на община Завет, се осъществява от кмета на общината, чрез 
публичен търг или публично оповестен конкурс. 

Имайки предвид, че придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи-
общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския 
съвет, е необходимо Общинският съвет гр. Завет да одобри провеждането на търг с явно 
наддаване на движими вещи ( ДМА) и да определи началната тръжна цена на ДМА, 
подробно описани в Приложение № 1. 

Предвид гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 2 и ал. 4,, чл. 34, 
ал. 4, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 40, ал. 1 от Наредба № 2 на 
Общински съвет гр. Завет  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, Общинският съвет, гр. Завет  

 
                                                           РЕШИ:      
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на неизползваеми 

дълготрайни материални активи (движими вещи) – общинска собственост, при начална 
тръжна цена от 3541,19 лева, съгласно Приложение № 1. 
            2. Търгът да се проведе общо за всички неизползваеми ДМА (движими вещи) по т. 1.  

3. Одобрява изготвените пазарни оценки, съгласно Приложение № 1. 
4. Определя стъпка за наддаване в публичния търг по т. 1  – 5 % от началната тръжна 

цена. 
5. Определя депозит за участие в публичния търг по т. 1 – 50 % от началната тръжна 

цена. 
6. Не се допускат до участие в публичния търг лица, които по отношение на община 

Завет са неизправни длъжници - имат неизплатени наеми и неиздължени данъци и такси. 
7. Възлага на кмета на община Завет да предприеме всички необходими действия за 

изпълнение на настоящото решение.  
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  №28 от 26.03.2018  година 
 

     ПО ШЕСТА  ТОЧКА   
         Предоставяне на заем за послужване на БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ – 
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ РАЗГРАД, като неотделима част от Сдружение БЪЛГАРСКИ 
ЧЕРВЕН КРЪСТ (БЧК) 

                                                                             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  № 317 

 
За шеста поредна година БЧК ще раздаде хранителни продукти на уязвими граждани 

по програмата „Разпределяне на храни от интервенционните запаси на Европейския съюз”. 
Тя се финансира от европейския фонд за гарантиране на земеделието и се прилага от 
Държавен фонд „Земеделие”. Право на хуманитарна помощ имат над 331 хиляди социално 
слаби граждани, в това число и жители на община Завет.  
 Хранителните помощи включват брашно, захар, слънчогледово олио, обикновени 
вафли, леща, боб, плодов конфитюр, картофено пюре, пчелен мед, ориз, зрял фасул и  се 
раздават само в пунктовете на БЧК, поради което последният се нуждае от такъв пункт и в 
община Завет, за да може да осъществи своята задача, а именно провежда социално-
помощна дейност, организира събиране и разпределение на хуманитарната помощ от 
страната. 
 Съгласно чл. 5, ал. 2 от Закона за  Българският Червен кръст, държавните 
институции в Република България и извън нея, търговските дружества и гражданите са 
длъжни да подпомагат Българския червен кръст при изпълнение на неговите задачи. 

След проведени срещи и разговори с представителите на БЧК – Областен съвет 
Разград, определихме помещение от общинския имот, който в най – голяма степен 
удовлетворява нуждите на БЧК и който може да се използва като временен пункт за 
съхранение и предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти, като в същото 
време предоставяйки за временно ползване на вещ – общинска собственост за разкриване на 
временен пункт за съхранение и предоставяне на индивидуални пакети хранителни 
продукти интересът на жителите, които се нуждаят от тази помощ ще бъде удовлетворен. 

Помещението, който ще се предостави под формата на заем на послужване, отговаря 
на критериите за разкриване на такъв пункт и се намира в масивна сграда с обща площ 460 
км.м., находящ се в гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 19. За имота има съставен АППОС № 
156/09.06.2016 г., като помещението, което ще се предостави за нуждите на БЧК е с площ 40 
кв.м.     

Съгласно: 
чл. 243, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, с договора за заем за 

послужване заемодателят предоставя безвъзмездно на заемателя една определена вещ за 
временно ползуване, а заемателят се задължава да я върне. 
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чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, придобиването, управлението и 
разпореждането с имоти и вещи-общинска собственост, се извършват под общото 
ръководство и контрол на общинския съвет.  

чл. 11, ал. 1 Закона за общинската собственост, имоти и вещи - общинска 
собственост, се управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на 
закона и с грижата на добър стопанин. 

За целта е изготвена и проект на Договор за заем за послужване, в който договор е 
описан веща, който ще се предостави безвъзмездно за ползване, срока за който ще се 
предостави веща, правата и задълженията на страните и др. разпоредби.  

 
Предвид гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 243, ал. 1 от Закона за 
задълженията и договорите  във връзка с чл. 5, ал. 2 от Закона за Българския Червен кръст,  
чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет, гр. Завет  

 
                                                           РЕШИ:    
 
1. Дава съгласие да се предостави заем за послужване на БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН 

КРЪСТ – ОБЛАСТЕН СЪВЕТ РАЗГРАД, като неотделима част от Сдружение БЪЛГАРСКИ 
ЧЕРВЕН КРЪСТ (БЧК) за временно и безвъзмездно ползване помещение с площ 40 кв.м., 
от свой недвижим имот, представляваща част от масивна сграда с обща площ 460 км.м. 
(четиристотин и шестдесет квадратни метра“, находящ се в квартал 44 (четиридесет и 
четири) УПИ VIII (римско осем) – „Озеленяване и КОО“, с площ 20 363,70 (двадесет 
хиляди триста шестдесет и три и седемдесет квадратни метра),съгласно действащия ПУП 
гр. Завет, област Разград, одобрен със Заповед № 349/23.04.1985 г. и ЧИ със Заповед № УД-
02-129/24.04.2014 г. на кмета на община Завет, с адрес гр.Завет, ул. „Лудогорие“ № 19, 
съгласно Акт № 156/09.06.2016 г. за поправка на акт за публична общинска собственост № 
723/22.08.2003 г. 
            2. Утвърждава Проект на договор за заем за послужване, съгласно Приложение № 1. 

3. Възлага на кмета на община Завет да сключи договор за заем за послужване по 
утвърдения по т. 2 проект на договор с лицето по т. 1 и да предприеме всички необходими 
действия за изпълнение на настоящото решение.  

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  №28 от 26.03.2018  година 
 

ПО СЕДМА  ТОЧКА 
       Приемане на План  за развитие на  социалните услуги в Община Завет за 2019г.    
                                                                                                      Докл.: Е.Бахар–Зам.-кмет  
 
       Общинският съвет гр.Завет с  16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства -1(един) прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 318 
 

Съгласно разпоредбите на чл.19, ал.2 и 3 от Закона за социално подпомагане във 
връзка с чл. 36 ”а”, ал.1 и чл.36“б“, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за социално 
подпомаганедо30 април Общински съвет  приема  Годишен план за развитие на социалните 
услуги на общинско равнище за следващата календарна година, който   се съгласува с 
дирекция „Социално подпомагане“ гр. Кубрат  и се представя  в Регионална дирекция 
„Социално подпомагане”, гр. Разград  и Агенция за социално подпомагане, гр. София. 

В изпълнение на  раздел ІІІ Функции на обществения съвет по социално подпомагане 
и услуги, чл.2.5  от Правилника за устройството и дейността на Обществения съвет по 
социално подпомагане и услуги , съветът изготвя  годишен план за развитие на социалните 
услуги и го предлага за одобрение  от Общински съвет Завет/ Приложение1/.  

Планът за 2019г. е изготвен на база  изпълнение на Стратегия за развитие на 
социалните услуги в Община Завет 2014-2020г.В него се  съдържат дейностите, които ще 
бъдат изпълнявани през следващата календарна година. 

Годишният план е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и 
усъвършенстван в отговор на възникнали нови потребности, в съответствие с променящите 
се условия, нормативна база и икономическа среда. 

На Общинския съвет е предоставен Протокол №2 от заседание на Обществения съвет 
Завет. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с 
чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл.36б, ал.4  от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане,   раздел ІІІ, чл. 2.5 от  Правилника за 
устройството и дейността на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги 
Община Завет, Общинският съвет, гр. Завет  

 
                                                       Р Е Ш И: 

 
          1.  Приема План за развитие на социалните услуги в Община Завет за 2019г., както 
следва: 
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Годишен план  за  развитие на социалните услуги  в  община Завет за 2019г. 

 

№ Услуга, вид  Потребители Местополож
ение-

капацитет 

Съдържание – основни 
дейности, фокус на услугата 

Финансиране - 
източник 

 
Изпълняваща  
организация, 
отговорник 

1 

Център за 
социална 
рехабилитация и 
интеграция  

 

 

Деца и лица с 

увреждания 

гр. Завет 
30 

Медицинска и социална 

рехабилитация, консултации-

социални, правни, здравни и 

психологически; умения за 

самостоятелност и подкрепа на 

семейства; мобилен екип за 

консултация и подкрепа в 

малките населени места. 

Държавно 
делигирана дейност 

Община Завет 

 
 
 
 
 
2 

Дневен център за 
възрастни с  
увреждания - 
осигуряване на 
дневна грижа и 
почасови услуги 
 
 
 
 

 
Лица с увреждания 

 
 
 
 
 
гр. Завет 

25 

Комплекс от дейности, които 
създават условия за цялостно 
обслужване през деня, 
свързани с предоставяне на 
храна, задоволяване на 
ежедневните, здравните, 
образователните и 
рехабилитационни 
потребности, както и 
потребностите от организация 
на свободното време и личните 
контакти; изготвяне и 
осъществяване на 
индивидуални програми за 
социално включване 

 
Държавно 

делигирана дейност 

Община Завет 

 
 
 
 
3 

Защитено жилище 
за лица с психични 
разстройства 

лица с психични 
разстройства, за 
които са изчерпани 
възможностите за 
живот в семейна 
среда или е 
необходимо да бъдат 
подкрепени, за да 

 
 
 
 

8 

Социална услуга резидентен 
тип,която се предоставя в 
среда, близка до семейната с 
цел създаване на условия за 
подпомагане, взаимопомощ, 
ефективна защита и социална  
интеграция на лица с психични 
разстройства; осъществяване 

Държавно 
делигирана дейност 

Община Завет 
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водят самостоятелен 
начин на живот 

на дейности за постигане на 
социално включване и 
възстановяване на изгубените 
социални умения и навици; 
осигуряване на пълноценен и 
самостоятелен начин на живот 
в подходяща среда, с 
възможност за подкрепа и 
изява. 

 
 

4 

Център за 
настаняване от 
семеен тип за 
възрастни хора с 
физически 
увреждания /ДДД/ 

Възрастни хора с 
физически 
увреждания 

 
 

10 

Социална услуга –резидентен 
тип. Услугата предлага 
комплекс от дейности, които се 
предоставят в среда, близка до 
семейната на възрастни хора с 
физически увреждания. 

Държавно 
делигирана дейност 

Община Завет 

5 

„Домашен 
социален 
патронаж”  
 
 
 
 
 
 
 
 

Самотно живеещи 
стари хора с 
увреждания и/или 
със затруднения в 
самообслужването, 
които имат нужда от 
грижа в семейна 
среда. Самотно 
живеещи стари хора 
в отдалечени 
населени места, без 
достъп до услуги 

Населени 
места на 

територията 
на общината 

120 бр. 
 

налична 
 

Мобилна услуга за обхващане 
на селата-предоставяне на 
храна, комунално-битови 
услуги, помощ в 
домакинството, здравна и мед. 
грижа и др. 

 
 
 

общинска дейност 

Община Завет 

6 

 Осигуряване на 
топъл обяд  

 
 

 

Лица на подпомагане 
по чл.9 от ППЗСП, 
самотно живеещи 
стари хора, 
пенсионери с ниски 
доходи; хора без 
доходи и  близки. 

гр.Завет, 
с.Брестовене 
с. Острово 

 
70  

налична 

 
Осигуряване на безплатна 
храна на хора с много ниски 
доходи или без доход. 

Фонд за европейско 
подпомагане на най-

нуждаещите се 
лица, 

 

 Община Завет 
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7 

Обществена 
трапезария 

община Завет 

Лица на подпомагане 
по чл.9 от ППЗСП, 
самотно живеещи 
стари хора, 
пенсионери с ниски 
доходи; хора без 
доходи и  близки. 

с. Прелез,  
с. Веселец, 
 с. Сушево, 
с.Ив. Ш-во 
40 налична 

 
Осигуряване на безплатна 
храна на хора с много ниски 
доходи или без доход. 

 
 
 

Проект „Фонд 
социална закрила“ 

към МТСП 

Община Завет 

 

 

8 

 

 

 

 

„Личен асистент” 
разширяване на 

услугите в 
домашна среда за 

подкрепа в 
ежедневието на 

хора с увреждания 
и техните 
семейства 

Лица и деца с трайни 
увреждания, с тежки 
здравословни 
състояния, които не 
могат или са много 
затруднени да се 
обслужват сами 

Център  
гр. Завет  

 
 

Осигуряване на грижи в 
семейна среда на хора и деца, 
нуждаещи се от постоянно 
обгрижване в ежедневието си. 

  
общинска дейност 
 
 
 

оперативни 
програми 

Община Завет 

9 

„Социален 
асистент“-

разширяване на 
услугите в 

домашна среда за 
подкрепа в 

ежедневието на 
хора с увреждания 

и техните 
семейства 

Лица и деца с трайни 
увреждания, с тежки 
здравословни 
състояния, които не 
могат или са много 
затруднени да се 
обслужват сами 

във всички  
населени 

места 

Предоставяне на ежедневни 
дейности в дома /помощ при 
хранене , обслужване помощ за 
излизане и придвижване така и 
предоставяне на дневни и 
почасови услуги извън дома 

Услуга в 
общността по нац. 

програма и по 
проекти 

финансирани от  
ОП „РЧР“ 

 

Община Завет 
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10 

„Домашен 
помощник“ 

разширяване на 
услугите в 

домашна среда за 
подкрепа в 

ежедневието на 
хора с увреждания 

и техните 
семейства 

Лица и деца с трайни 
увреждания, с тежки 
здравословни 
състояния, които не 
могат или са много 
затруднени да се 
обслужват сами  

Осигуряване на грижи в 
семейна среда на деца и лица, 
които поради различни 
ограничения от здравословен 
характер са изключени от 
социалния живот. 

общинска дейност 
 
 

 оперативни 
програми 

Община Завет 
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„Приемна грижа”  
 

кандидати за 
приемни родители, 
приемни семейства, 
семейства на 
роднини и близки; 
деца от  общността, в 
риск от изоставяне и 
техните семейства,  в 
това число и 
семейства на техни 
близки и роднини; 
деца, настанени в 
специализирани 
институции деца, 
настанени в приемни 
семейства; деца 
настанени при 
близки и роднини. 

 
 
 
1 семейство 

налично 

Информационни кампании, 
обучение, подбор и наемане на 
приемни родители, 
наблюдение и подкрепа за 
приемните родители и 
приемните деца, 
възстановяване и/или 
поддържане на връзки със 
семейството; 

 
 
 

Проект по  
ОП РЧР 

Община Завет 

12 Социално 
предприятие 

Лица с увреждания 
в неравностойно 
положение на 
пазара на труда и 
социално 
изключени лица 

гр. Завет Психологическо подпомагане. 
Мотивационно  и 
професионално обучение на 
лицата от целевите 
групи.Социална и 
професионална интеграция 
чрез осигуряване на заетост. 

проект по 
процедура 

BG005M9OP001-
2.010 

„Развитие на 
социалното 

предприемачество“ 
 и община Завет 

Община Завет 

 
 

Консултативен 
център по 

Лица, жертви и 
извършители на 

      
       гр.Завет 

Комплекс от социални услуги 
за представителите на целевите 

Дейности по  
Оперативни 

Община Завет 
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13 проблемите на 
домашно насилие 
 

домашно насилие, 
както и техните деца.  
 

      групи от общината, 
ориентирани към 
индивидуалните нужди на 
потребителите 

програми и община 
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Клуб на 
пенсионера 
 
 

Пенсионери, които 
нямат сериозни 
здравословни 
проблеми и се 
обслужват сами 

Всички 
населени 

места 
налични 

8  

Осигуряване на лични и 
социални контакти. 
Информиране и консултиране-
социално, здравно, правно. 

 
общинска дейност 

Община Завет 

15 

Клуб на инвалида  Членове на клуба - 
лица с  доказана 
инвалидност 

гр. Завет 
1 

Осигуряване на лични и 
социални контакти. 
Информиране и консултиране-
социално, здравно, правно. 
 

общинска дейност Община Завет 

16 

СНЦ „ Диабет 
Завет“ 

членове на клуба -
лица 
освидетелствани 
диабетици 

гр. Завет  
1 

Осигуряване на лични и 
социални контакти. 
Информиране и консултиране-
социално, здравно, правно. 
 

сдружението и 
общинска подкрепа 

Община Завет 

 

 

17 

 
Здравен медиатор– 
 
 
 
 
 
 

Уязвими  групи от 
компактни ромски 
общности: 
-деца 
-бременни 
-възрастни хора 
-хронични болни 

гр.Завет 
1 

налична 
 

с.Брестовене 
1 
за 

разкриване 

Посредничество за достъп до 
здравни услуги в ромските 
общности; Профилактика за 
деца и възрастни; Дейности в 
подкрепа на майчинството; 
Здравно-образователна 
дейност. 

 
 
 

ДДД 

Община Завет 

18 

Център за развитие 
на уязвими  
общности – 
 

Етнически общности 
в неравностойно 
положение, уязвими 
групи в ромски 
общности. 
Деца и семейства в 
риск. 
Безработни. 
Младежи със 
затруднения в 
социалната 
интеграция. 
 

1 център 
наличен 

Подкрепа на общностното 
развитие и 
посредническа структура за 
социално включване на 
ромските общности. 
Сътрудничество на БТ за 
курсове за ограмотяване и 
квалификации.Подкрепа на 
детски и младежки 
самоорганизиращи се групи. 
Здравно-образователни 
дейности. Извънкласни форми 
на организиране на свободното 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дейност на НПО и 
община 

 
Община Завет 
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време. Подкрепа на 
образователния процес и 
запълване на пропуски. 
 

 
19 
 

Други дейности за 
развитие на 
социалните услуги 
срещи, проучвания 

Общински 
служители, социални 
партньори, екипи по 
проекти 
 
 

гр.Завет 
 

Сътрудничество и участие в 
проучвания,мониторинг и 
оценка при планиране 
,разкриване и управление на 
социалните дейности,  
изготвяне  и изпълнение на 
Стратегията 
 

Дейности по  
Оперативни 

програми и община 
 
 

Община Завет 

20 

Развитие на 
капацитета за 
управление и 
предоставяне на 
качествени и 
ефективни 
социални услуги  
 

Общински  
служители,  
екипи по проекти 

гр. Завет 

Участия на служители в 
семинари и курсове  
свързани с функционирането 
на социалните дейности 

Дейности по  
Оперативни 

програми и община 

Община Завет 

 
 

 
          2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния управител на Област Разград  в 7дневен срок 
от приемането му. 
          Решението подлежи на оспорване в 14- дневен срок след обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 
 
 

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

 
                                                           Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №28 от 26.03.2018  година 
 

ПО ОСМА  ТОЧКА 
Актуализиране на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2018 г. и 

бюджета на Община Завет за 2018 година. 
                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
       Общинският съвет гр.Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства -1(един)  от проведеното  поименно  гласуване 
прие следното 
                                                            

РЕШЕНИЕ  № 319 
 

Бюджетът на Община Завет за 2018 година е приет с Решение № 295 с Протокол № 26 от 
26.01.2018 г. от Общинския съвет на гр. Завет и е нужна актуализация на  разчета за финансиране на 
капиталовите разходи за 2018 г. и бюджета на община Завет за 2018 година.  

Съгласно чл.87 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2018 г., 
след 30 април 2018 г. министърът на финансите може да трансформира до 50 на сто от целевата 
субсидия за капиталови разходи по чл.52 от закона в целеви трансфер за финансиране разходите на 
общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на уличната мрежа. 
Промените се извършват в рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с централния 
бюджет, по предложение на кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет. 
 Средствата, които се предлагат за трансформиране от целевата субсидия за капиталови 
разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни 
текущи ремонти на уличната мрежа на територията на общината са в размер на 124 080 лева, което 
представлява около 47,36 % от общият размер на целевата субсидия за капиталови разходи за 2018г., 
които са 262 000 лева.  

Със средствата за текущ ремонт на общински пътища са предвидени да са ремонтират 
улиците: в град Завет - улица „Кирил и Методий“ по посока на гробищата; село Брестовене - улица 
„Искър“ и село Острово улица „Чайка“. 

В деловодството на общинска администрация гр. Завет е постъпило писмо от директора на 
ДГ „Червената шапчица“ с.Брестовене с входящ № КО-03-05-119/02.03.2018 г. за извършване на 
корекция на разходната част на бюджета на дейност 311 „ Детски градини“ – държавно делегирана 
дейност за капиталови разходи, относно закупуване на агрегат за нуждите на детската градина. 

 
 
Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, 

ал. 2 и чл. 125, ал. 1 т.2 от Закона за публичните финанси и  чл.37, ал.1 и ал.2 от Наредба № 10 за 
условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три 
години за съставянето, приемането , изпълнението и отчитането на бюджета на община Завет,  , 
Общинският  съвет  гр. Завет                                                             

                                                          
                                                        РЕШИ:    
 

3. Актуализира бюджета  на община Завет за 2018 година: 
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3.1. Променя плана на разходната част по функции, дейности и параграфи, съгласно 
Приложение  № 1 и Приложение  № 1.1.  

 
 
 

          Приложение № 1 
     

ПЛАН     
на разходната част     

на бюджета на Община Завет за 2018г.   
     

вид разход §§ уточнен  
годишен 

план 
към 

28.02.201
8г. 

корекция 
към 

26.03.2018 

актуализир
ан годишен 

план 

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

1087780 0 1087780 

Образование - 311 Детски градини 592498 0 592498 
Заплати и възнаграждения за 
персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

01-00 592498 -1200 591298 

заплати и възнаграждения на 
персонала нает по трудови 

правоотношения 

01-01 592498 -1200 591298 

Придобиване на дълготрайни 
материални активи 

52-00 0 1200 1200 

придобиване на друго оборудване, 
машини и съоръжения 

52-03 0 1200 1200 

6 1 603 ДЕЙНОСТ  
Водоснабдяване и канализация 

16200 6920 23120 

Осн.рем.на ДМА 51-00 16200 6920 23120 
6 1 606 ДЕЙНОСТ  

Изграждане, ремонт и поддържане на 
уличната мрежа 

479082 -6920 472162 

Издръжка 10-00 304882 124080 428962 
текущ ремонт 10-30 304882 124080 428962 

Осн.рем.на ДМА 51-00 174200 -131000 43200 
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Приложение № 1.1 

     

ПЛАН 

на разходната част 

на бюджета на ДГ "Червената шапчица" за 2018г. 

     

вид разход §§ 

уточнен  
годишен 
план към 
28.02.18г. 

корекция 
към 

26.03.18 

Актуализи
ран 

годишен 
план 

Общо разходи по бюджета на Община 
Завет в т.ч.   151486 0 151486 

Образование - 311 Детски градини   151486 0 151486 

Заплати и възнаграждения за 
персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 01-00 151486 -1200 150286 
заплати и възнаграждения на 

персонала нает по трудови 
правоотношения 01-01 151486 -1200 150286 

Придобиване на дълготрайни 
материални активи 52-00 0 1200 1200 

придобиване на друго оборудване, 
машини и съоръжения 52-03 0 1200 1200 

 
3.2. Променя разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Завет за 2018 година, 
съгласно Приложение  № 2 и Приложение  № 3. 
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Приложение № 2 

   

Разчет за финансиране на КР с източник на финансиране за 2018 г. 
 
 

   

Наименование било - приходи от ДД става - приходи от ДД 

общо капиталови разходи финансирани от ДД  
(целева събсидия за капиталови разходи) 262000 137920 
§5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДЪЛГОТРАЙНИ 
МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 219680 95600 

Функция 06 219680 95600 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В 
ОКОЛОБЛОКОВО ПРОСТРАСТВО С ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ПЛОЩАДКИ ЗА ДЕТСКА ИГРА И СПОРТ И ЗА 
ОТВОДНИТЕЛНА И ДРЕНАЖНА СИСТЕМА - КВ. 98, 
КВ.133 И КВ.134 ПО ПЛАНА ГРАД ЗАВЕТ - ЕТАП 2 ПО 
ПМС 260/24.11.2017 19280 19280 

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА 
ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 16200 23120 

ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 43200 43200 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗАЩИТНА ДИГА В СЕЛО 
БРЕСТОВЕНЕ 10000 10000 

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ  131000 0 
§5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ 
МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 40500 40500 
Функция 06 40500 40500 
ЗАКУПУВАНЕ НА ТРАКТОР 38000 38000 
ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОБЛОК С РЕМАРКЕ 2500 2500 
§5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ ДЪЛГОТРАЙНИ 
АКТИВИ 1820 1820 

Функция 01 1820 1820 
ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ 1820 1820 
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       Приложение № 3 

РАЗЧЕТ 
за финансиране на капиталовите разходи на Община Завет за 2018 год. 

        

№ 
по 

ред 
дейност ОБЕКТ 

Капит.  
разход за 

2018 г. 

В т.ч. по източници на финансиране 

Субсидия  
от РБ 

Собствени 
бюджетни 
средства 

Др.източн. 
привлечени 

средства 

Забележка 
(източник) 

1 2   5 7 10 14 15 

    ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 1 112 400 137 920 974 480 0   

    §5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ 1 018 904 95 600 923 304 0   

    Функция 05 136 970 0 136 970 0   

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

136 970 0 136 970 0 

  
СМР 136 970 0 136 970 0 §40-00 

И ПО от целевата субсидия 
2017 

    Функция 06 881 934 95 600 786 334 0   

1 619-МД  
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В 
ОКОЛОБЛОКОВО ПРОСТРАСТВО С 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ДЕТСКА ИГРА 
И СПОРТ И ЗА ОТВОДНИТЕЛНА И ДРЕНАЖНА 
СИСТЕМА - КВ. 98, КВ.133 И КВ.134 ПО ПЛАНА 
ГРАД ЗАВЕТ - ЕТАП 1 ПО ПМС 153/28.07.2017Г. 

268 734 0 2 
68 734 

0   

 
СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

 
6 475 

0  
6 475 

0 ПО от целевата субсидия 2017 

 
АВТОРСКИ НАДЗОР 

 
2 820 

0  
2 820 

0 ПО от целевата субсидия 2017 

 
СМР 

 
259 439 

0  
259 439 

0 ПО от целевата субсидия  
2017 ПМС 153/28.07.2017г. 

2  
619-МД 

 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В  
ОКОЛОБЛОКОВО ПРОСТРАСТВО С 
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ДЕТСКА ИГРА 
И СПОРТ И ЗА ОТВОДНИТЕЛНА И ДРЕНАЖНА 
СИСТЕМА - КВ. 98, КВ.133 И КВ.134 ПО ПЛАНА 
ГРАД ЗАВЕТ - ЕТАП 2 ПО ПМС 260/24.11.2017 

 
536 880 

 
19 280 

 
517 600 

 
0 
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СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР 

 
12 940 

 
12 940 

0   ЦС 

 
АВТОРСКИ НАДЗОР 

 
5 640 

 
5 640 

0   ЦС 

 
ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА 
ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ 

 
700 

 
700 

0   ЦС 

 
СМР 

 
517 600 

 
0 

517 600   ПО от целевата субсидия 2017 

4 

603-МД 

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

 
23 120 

 
23 120 

0 0 ЦС 

5 606-МД  
ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА  
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В 
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

 
43 200 

 
43 200 

0 0 ЦС 

6 629-МД  
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗАЩИТНА ДИГА В СЕЛО 
БРЕСТОВЕНЕ 

 
10 000 

 
10 000 

0 0   

 
ПРОЕКТ 

 
10 000 

 
10 000 

  0 ЦС 

     
§5200 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ 
МАТЕРИАЛНИ  
АКТИВИ 

 
65 676 

 
40 500 

25 176 0   

     
Функция 01 

 
10 000 

0 10 000 0   

1 122-МД - 52-
01 

 
ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР  

 
10 000 

0 10 000 0 §40-00 

    Функция 02  
3 000 

0 3 000 0   

1 239 - 52 -03  
ЗАКУПУВАНЕ НА КЛИМАТИЦИ  

 
3 000 

0 3 000 0 ПО §31-11 

    Функция 02  
1 200 

0 1 200 0   

1 311 - 52-03  
ЗАКУПУВАНЕ НА АГРЕГАТ ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ 
"ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА" С.БРЕСТОВЕНЕ 

 
1 200 

0 1 200 0 ПО §31-11 

    Функция 06  
51 476 

 
40 500 

10 976 0   

1 623 - МД- 52-
03 

 
ЗАКУПУВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ 
ОТПАДЪЦИ 

 
10 000 

0 10 000 0 ПО ПЛАН СМЕТКА ТБО 2017 
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2 629 - МД - 52-
03 

 
ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОРНИ СНЕГОРИНИ  

976   976 0 ПО от целевата субсидия 2017 

3 623 - МД- 52-
04 

ЗАКУПУВАНЕ НА ТРАКТОР 38 000 38 000 0 0 ЦС 

4 629-МД-52-03 ЗАКУПУВАНЕ НА МОТОБЛОК С РЕМАРКЕ 2 500 2 500 0 0 ЦС 

    §5300 – ПРИДОБИВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНИ  
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ 

27 820 1 820 26 000 0   

    Функция 01 1 820 1 820 0 0   

1 122-МД-53-01 ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ 1 820 1 820 0 0 ЦС 

    Функция 06 26 000 0 26 000 0   

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

ОБЩИНА ЗАВЕТ 
26 000 0 26 000 0 

ПО от целевата субсидия 2016 

 
 
 

3.2. Приема справка по чл. 87 от ЗДБРБ за 2018г. за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи по образец на 
Министерството на финансите – Приложение № 15 и Приложение № 4 Справка за разпределение на средствата за текущ ремонт. 

 
 

Област Разград    Приложение № 15 

Община Завет    
     

С П Р А В К А 

     

по чл. 87 от ЗДБРБ за 2018 г. за  трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи 
     

                (лева) 

№ по 
ред 

Наименование на обектите/позициите на 
капиталови разходи, за които се предлага 

намаление на финансирането 

Размер  на средствата 
от целева субсидия за 
капиталови разходи,  

за обектите по к. 1 

Наименование на обектите за текущ ремонт, 
за които се предлага финансиране с 

транформираната целева субсидия за 
капиталови разходи 

 Размер на 
средствата, с които 
ще се финансират 

разходите за 
обектите по к. 3 

  1 2 3 4 
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1.  Ремонтни дейности на уличната мрежа в 
населените места на община Завет 124080 

Ремонтни дейности на уличната мрежа в 
населените места на община Завет 124080 

          

ОБЩО: Х 124080 Х 124080 

Х Х 47,36% Х 47,36% 
     
Забележка:  в колони 2 и 4 (след ред общо), в проценти се посочва размерът на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, определена с чл. 52 от 
ЗДБРБ   

  за 2018 г., за които се предлага трансформация.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 

СПРАВКА  
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЧНАТА 

МРЕЖА В ОБЩИНА ЗАВЕТ 
 Средствата в размер на 124 080 лв., предлагам да бъдат трансформирани от целевата 
субсидия за капитралови разходи по обект „Ремонтни дейности на уличната мрежа в 
населените места на община Завет“, същите следва да бъдат разходвани по улици в 
следните населени места на община Завет: 
 

 
гр. Завет, ул. „Кирил и Методий“ ОК 10 до ОК 479 + 15м. към ОК 478 
 Площ на асфалтова настилка – 1200 кв.м. 
 Цена – 37 440 лв. с ДДС 
 

 
с. Брестовене, ул. „Искър“ ОК 79 до ОК 168 
 Площ на асфалтова настилка – 1347 кв.м. 
 Цена – 42 000 лв. с ДДС 
 

 
с. Острово, ул. „Чайка“ ОК 38 до ОК 50 
 Площ на асфалтова настилка – 1476 кв.м. 
 Цена – 44 640 лв. с ДДС 

 

 
ОБЩО: 124 080 лв. с ДДС 

 
 
 
 
4. Възлага на кмета на общината да изпрати предложение до Министерството на 

финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи 
в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни 
текущи ремонти на общински пътища и на уличната мрежа. 

5. Задължава Кмета на община Завет да разпредели одобрените средства по бюджета на 
Община Завет за 2018 година по функции, дейности и параграфи съгласно ЕБК (Единна 
бюджетна класификация). 

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

           
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 

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