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                                                    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  № 35  от  04.10.2018  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  15 (петнадесет) гласа  „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 1(един), отсъства - 1(един) от проведеното поименно гласуване прие 
следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 375 
 

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 БЮ № 4/23.08.2018 г. – Указания за подготовка и представянето на 
проектобюджетните на първостепенните разпоредители с бюджет за 2019 година и на 
актуализираните им бюджетни прогнози за 2020 година и 2021 година., съгласно т.2.2.2. 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, 
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съгласно приложения (програмен формат на Министерство на финансите), както 
следва: 

            1.1. Приложение № 8 „Бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на постъпленията 
от местни приходи и на разходите за местни дейности“ на Община Завет; 

        1.2. Приложение № 8а „ Справка за приходите от концесии по бюджета на 
общината за периода 2019/2021 год.“ 

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

       1.4.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;  

       1.5. Приложение № 7в  - Справка за ефекта от увеличението на минималната 
разботна заплата за периода 2019-2021 г. по бюджета на общината. 

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  № 35 от 04.10.2018 година 
 

ПО  ВТОРА ТОЧКА 
       Предложение за изменение на Подробния устройствен план на с. Острово за част  
от кв. 42 (стопански двор). 
                                                                                     Докл.:арх. Д.Татар- зам.-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  № 376 
 

В Общинска администрация е постъпило заявление с вх.№.70-129-9/20.09.2018 год. 
от „АГРОСЕМ“ ООД с ЕИК 826049418, адрес с. Острово, ул.“Хемус“ №34, като собственик 
на УПИ ХХІ „Краварник“ , УПИ ХХ „Краварник“ и УПИ VІІІ „Телчарник“ от кв. 42 по 
плана на с. Острово за разрешаване изработването на проект за изменение на Подробен 
устройствен план – План за регулация и изработването на проект за Подробен устройствен 
план  - План за застрояване по отношение на цитираните имоти. Към заявлението е 
приложена скица предложение за изменение на подробен устройствен план. 

Подробния устройствен план на с. Острово, община Завет е одобрен със Заповед 
№534/14.06.1969 г. и изменен със Заповед №75/02.07.1996 г. с която е одобрен кадастралния 
и парцеларен план на стопанския двор от кв. 42 по плана на с. Острово. 

 
Собственикът има следното инвестиционно намерение: 
-  обединяване на УПИ ХХ „Краварник”, част от УПИ VІІІ „Телчарник“ и двата 

собственост на възложителя и 261 кв.м. от улица-общинска собственост, като се образува 
нов УПИ ХХ за „Производствени и складови дейности”. 

-  обединяване на УПИ ХХІ „Краварник”, част от УПИ VІІІ „Телчарник“ и двата 
собственост на възложителя и 194 кв.м. от улица-общинска собственост, като се образува 
нов УПИ ХХІ за „Производствени и складови дейности”. 

В следствие обединяването на имотите отпада необходимостта от частта от 
обслужващата ги прилежаща улица.  

Предвидената промяна на плана няма да доведе до затруднение в ползването на 
съседните имоти. 

 
Във връзка с това е необходимо да се изработят проекти за: 

- изменение на ПУП – ПР, като се променят границите между УПИ ХХІ „Краварник“, 
УПИ ХХ „Краварник“,  УПИ VІІІ „Телчарник“ и улица–общинска собственост, съгласно 
скица предложение. 

- ПЗ, като за новообразуваните УПИ се предвиди възможност за ново строителство, като 
се посочат ограничителните линии на застрояване, нормативи за застрояване, начин и 
характер на застрояване. 
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Предвид гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с чл. 124а, ал. 5 
и чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общинският съвет гр. 
Завет  

                                                           РЕШИ:    
 

  
1. Дава съгласие Кмета на Община Завет  да допусне изработване на проект за 

изменение на Подробен устройствен план – План за регулация с който се предвижда:  
-  обединяване на УПИ ХХ „Краварник”, част от УПИ VІІІ „Телчарник“ и двата 

собственост на възложителя и 261 кв.м. от улица-общинска собственост, като се образува 
нов УПИ ХХ за „Производствени и складови дейности”. 

-  обединяване на УПИ ХХІ „Краварник”, част от УПИ VІІІ „Телчарник“ и двата 
собственост на възложителя и 194 кв.м. от улица-общинска собственост, като се образува 
нов УПИ ХХІ за „Производствени и складови дейности”, 

и изработването на проект за Подробен устройствен план  - План за застрояване за  
новообразуваните имоти. 

2. Възлага на Кмета на Община Завет изпълнението на настоящото решение.           
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  №35  от  04.10.2018  година 
 
 

 ПО ТРЕТА ТОЧКА 
     Предоставяне на еднократни парични помощи. 

                                                                               Докл.:Е.Исмаил – Председател ОбС 
        Общинският съвет гр.Завет  с  15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 1(един), отсъства  - 1(един)  прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 377 
 

          В деловодството на Общинска администрация Завет  за  периода  на  месеците  юли- 
септември 2018г.  са  постъпили  32  заявления  за предоставяне на еднократна  парична  
помощ.  Болшинството от случаите  се отнасят  за  здравословни проблеми на заявителите  
или на техни близки.  Всички молби са разгледани на  заседание на Постоянната комисия  
„Образование, култура, здравеопазване и социални дейности, младежки дейности и спорт” 
при Общинския съвет. Комисията прие следното СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна 
парична помощ  на 28 лица, подробно описании в  настоящето предложение.  
 
            Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  Общинският съвет 
гр. Завет   

                                                        РЕШИ: 
 
1. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 (двадесет) лева на 

Раавие Али  от гр. Завет, Мусала №… за  лечение. 
2. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  30.00 (тридесет) лева на 

Емел Мехмед, Завет, Люлин № …  за  посрещане нуждите на децата си. 
3. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 (двадесет) лева на 

Васвие Сали, с. Прелез, Й.Йовков №… за лечение. 
4. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 (двадесет) лева  на 

Кязим Ахмед, Веселец, В.Левски № …  за лечение. 
5. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 20.00 (двадесет)лева на 

Сабрие  Мехмед, Завет, Росица №… за лечение. 
6. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 60.00 (шестдесет) лева на 

Хайрие  Заркова, Завет, Кирил и Методи №… за лечение. 
7. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 (двадесет) лева на 

Нурджихан Юмер, Завет, Мраморно море №….за лечение. 
8. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50.00 (петдесет) лева  на 

Катя Христова, Брестовене, ул. Вежен № … за посрещане нуждите на децата.  
9. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50.00 (петдесет) лева на 

Людмила  Тодорова, Завет, ул. Странджа №…  за  лечение. 
10. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 120.00 (сто и двадесет)  

лева на Юзлем Осман, с. Сушево, ул. П.Хитов № … за студентска такса. 
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11. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 (двадесет) лева на  
Айше  Али, Завет, Ст.планина №…. за лечение. 

12. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на 
Нихат  Реджеб, Ив.Шишманово, Бузлуджа № …. за  лечение. 

13. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на 
Джеврие Акифова, с. Брестовене,  ул. Бузлуджа  № …. за неотложни социални 
нужди. 

14. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  30.00 (тридесет) лева на 
Хасан  Дрангоз, Брестовене,  ул. Вежен № … за  лечение. 

15. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 (двадесет) лева на  
Акиф  Али, гр. Завет,  ул. Люлин № …. за лечение. 

16. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на 
Джанан  Ахмед, Веселец, ул. Волга №….   за  неотложни социални нужди. 

17. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет)лева на 
Карина  Узунова, Брестовене  за  лечение . 

18. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на 
Керим Тахир,  с. Острово, ул. Бели Лом №… за  лечение. 

19. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет)лева на 
Мехмед Рюстем,  с. Острово, Лудогорие  за  лекарства. 

20. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 (двадесет) лева на 
Айше Куртева,  гр. Завет, Калето №… за неотложни социални нужди. 

21. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  30.00 (тридесет) лева на 
Айше  Ахмед, Острово, Хан Кубрат №.. за  неотложни социални нужди.. 

22. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет) лева на  
Осман  Келсали, Острово, Искър №….  за  лечение. 

23. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50.00 (петдесет)лева на 
Димитрина Нанева, Завет, Освобождение №…. за децата и. 

24. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  20.00 (двадесет)лева на 
Атидже Халил, Завет,  Оборище №… за неотложни социални нужди. 

25. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  30.00 (тридесет) лева на 
Манчо  Джамбазов, Завет, Калето № за  лична карта. 

26. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50.00 (петдесет) лева на  
Пакизе Камбур, Веселец, ул. Европа № … за  неотложни социални нужди. 

27. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 50.00 (петдесет)лева на  
Иванка Димова,Брестовене , Дунав № …. за  лечение. 

28. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на 20.00 (двадесет)лева на  
Цонка  Савова, Завет, Хан Крум № … за  неотложни социални нужди. 

 
 Всичко  раздадени средства: 1100.00 лева  
           29. Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 
122 “Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение на 
Общинския съвет/ . 

30. 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  №  35  от  04.10.2018  година 
 

   ПО  ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
  Изготвяне на предложение до Министерския съвет на РБ за  отпускане на  

персонална пенсия  по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на  Селин  Ахмед от  с. 
Прелез, ул. „Пейо Яворов” №….. 
                                                                                          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  № 378 
 

На  19.09.2018 година в  деловодството на Общинския съвет гр. Завет е постъпило 
заявление от Нюлюфер Осман  от с. Прелез, ул. „Пейо Яворов” № … с молба  Общинския 
съвет гр. Завет да   изготви предложение до Министерския съвет на РБ за  отпускане на  
персонална  пенсия  по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на  дъщеря и Селин 
Ахмед от с. Прелез, ул. Пейо Яворов” № ... 

           Съгласно чл. 92 от Кодекса за социалното осигуряване (КСО),  Министерският съвет 
по определени от него условия и ред, в изключителни случаи, може да отпусне пенсия на 
лица, по отношение  на които не са налице някои от изискванията на този кодекс. Това са 
така наречените персонални пенсии. Възможност  да получат  този вид пенсия, съгласно 
чл.7, ал. 2, т. 1 от Наредба за  пенсиите и осигурителния стаж, приета с ПМС № 
30/10.03.2000 година, имат  деца без право на наследствена пенсия от починал родител. 

           На 09.08.2018 г. година  умира  Синан  Осман  (ЕГН  ……….), жител на  с. Прелез.  
От съжителството си с Нюлюфер Осман  от същото село, същият има  две  деца  Елиф 
Ахмед, родена на …… и Селин Ахмед родена на ……..  Майката и децата  са с постоянен 
адрес с. Прелез, ул. „П.Яворов” № ….. 

          Майката - Нюлюфер Осман,  като законен представител на детето Селин Ахмед, 
подава  заявление  до  Териториално поделение на Националния осигурителен институт 
(НОИ) гр. Разград  за  отпускане на наследствена пенсия на детето  от  починал родител,  
съгласно чл. 74 и чл. 82, ал.1 и ал. 2 от Кодекса за социално  осигуряване (КСО). 

          На основание чл. 82, ал. 1 от  КСО, „Децата имат право на наследствена пенсия до 
навършване на 18-годишна възраст, а след навършването и, ако учат – за срока на обучение, 
както и над тази възраст, ако са се инвалидизирали до 18 годишна възраст.” 

          Наследодателят Синан Осман  към датата на смъртта е на  45 години и има общо 
осигурителен трудов стаж 1 година и  8 месеца.  

          Съгласно изискванията на чл.74, ал.1 от КСО, осигурените  придобиват право на 
пенсия за инвалидност  поради общо заболяване, ако имат изискуемите години 
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осигурителен стаж до датата на  инвалидизирането  или в случая до датата на смъртта,  
които са  в  зависимост от  тяхната възраст.    

          Наследодателят няма необходимия стаж до датата на смъртта, поради което 
наследниците нямат право на исканата  пенсия. 

          С  Разпореждане № 2140-16-258/29.08.2018 година на ТП на НОИ – гр. Разград е 
отказано отпускането на  наследствена пенсия за инвалидност, поради общо заболяване на  
наследниците на  Синан  Осман, неговото дете  Селин Ахмед. 

         Поради липса  на средства за издръжка, майката  желае да се възползва от 
възможността  по чл. 92  от  КСО  за  осигуряване издръжка на  детето. 

         Предвид  изложеното и на  основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 4, т. 3 от  Наредба   за  пенсиите  и 
осигурителния стаж  във връзка с  чл.92 от  Кодекса  за социално осигуряване, Общинският 
съвет гр. Завет     

                                                                      РЕШИ: 

          1. Да се внесе предложение  в  Министерския съвет на Република България за 
отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с 
чл.7, ал. 2, т. 1 от Наредбата  за  пенсиите  и осигурителния  стаж на  Селин  Ахмед (ЕГН 
075221….) от с. Прелез, ул. „П.Яворов” № …, дете на Нюлюфер  Осман (ЕГН  780910…..). 

          2. Предлага на Министъра на труда и социалната политика на основание чл. 7, ал. 1  
от  Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж да внесе предложение в Министерския 
съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на  Селин  Ахмед (ЕГН 
075221…..) от с. Прелез, ул. „П.Яворов” № ….. 

          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  №  35  от  04.10.2018  година 
 

   ПО  ПЕТА  ТОЧКА 
        Актуализиране 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  16 (шестнадесет) гласа  „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъства - 1(един),   от проведеното  поименно  гласуване,  
прие следното 
           

РЕШЕНИЕ  № 379 
 

Бюджетът  на Община Завет за 2018 година е приет с Решение № 295 по Протокол № 
26 от 26.01.2018 г. от Общинския съвет на гр. Завет.  

План-сметката за необходимите разходи за предоставяне на услугите по осигуряване 
на съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на битови отпадъци, 
експлоатация на депа за битови отпадъци и поддържане чистотата на местата за обществено 
ползване на територията на Община Завет за 2018 година е приета с Решение на Общински 
съвет – Завет  № 275 от Протокол № 25 от 18.12.2017 г. и актуализирана с Решение № 294 
на Общински съвет – Завет по  Протокол 26 от 26.01.2018 г. 

В деловодството на общинска администрация гр. Завет постъпи писмо от директора 
на ОП „Воден-2009“ гр. Завет с входящ № УД-02-19-171/21.09.2018 г. за извършване на 
корекция на план-сметката за необходимите разходи за предоставяне на услугите по 
осигуряване на съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на битови отпадъци, 
експлоатация на депа за битови отпадъци и поддържане чистотата на местата за обществено 
ползване на територията на Община Завет за 2018 година, както и корекция по разходната 
част на бюджета на ОП „Воден-2009“ гр. Завет в частта на дейност 623 „ Чистота“ за 
капиталови разходи, относно закупуване на лиценз за програмен продукт  за нуждите на 
общинското предприятие. 

 
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:    
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                1.Общинския съвет - Завет актуализира план-сметката 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 
2.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                           
  било става корекция 
 Разходи на Общинското предприятие 

"Воден-2009"  
188 560 188 560 0 

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

78 560 78 560 0 

 § 05-00 - Задължителни осигурителни 
вноски от работодателя 

17 000 17 000 
0 

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

                              
11 000 

 
11 000 

0 

 § 05-60 - Здравно осигурителни вноски от 
работодателя  

4 000 4 000 
0 

 § 05-80 - Вноски за допълнително 
задължително осигуряване от работодател 

2 000 2 000 
0 

 
§ 10-00 - Издръжка 

                                  
93 000 

 
92490 

 
-510 

 § 10-13 - Постелен инвентар и облекло 2 000 2 000  0 
 

§ 10-15 - Материали 
                    

19 000              
18 490 -510 

 § 10-16 - Вода, горива, енергия 55 000 55 000 0 
 § 10-20 - Разходи за външни услуги 15 000 15 000 0 
 § 10-62 – Разходи за застраховки 2 000 2 000 0 
 § 53-00 - Придобиване на нематериални 

дълготрайни активи 
0 510 510 

 § 53-01 - Придобиване на програмни 
продукти и лицензи за програмни продукти 

0 510 510 

 Заета щатна численост - брой 11   
 Разходи на Общинска администрация 71 096 71 096 0 
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 - 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 71 096 0 

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 

траншеи по торища в населените места 
от община Завет 

3 500 

 - 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 
10 154 
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система в населените места (паркове, 
градини, зелени площи) – почистване, 
пръскане и други. 

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

10 000 

  било става корекция 
 Общо разходи: 375 069 375 069 0 
 

 

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  №  35  от  04.10.2018  година 
 

   ПО  ШЕСТА  ТОЧКА 
  Актуализиране бюджета  и разчета за финансиране на  капиталови разходи 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  № 380 
 

         Бюджетът  на Община Завет за 2018 година е приет с Решение № 295 по Протокол № 
26 от 26.01.2018 г. от Общинския съвет на гр. Завет и е нужна актуализация в приходната и 
разходната част на бюджета, както и актуализиране на разчета за финансиране на 
капиталовите разходи  на община Завет за 2018 година. 
         В приходната част на бюджета са възстановени средства от оперативни програми, 
които им бяха предоставени като временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 
средства от Европейския съюз. Със средствата се актуализира, както приходната така и 
разходната част на бюджета с 71 953 лева. 
         С приемане на първоначалния бюджет на община Завет за 2018 година са заложени 
средства за дофинансиране на образованието в размер на 29 000 лева. С началото на новата 
учебна година 2018/2019 броят на децата в слети и маломерни паралелки е намален. 
Предвид това намаление се намалява плана за дофинансиране с 10 368 лева. 
         В деловодството на общинска администрация гр. Завет постъпиха писмо от директори 
на второстепенни разпоредители, както следва: 

-  ОП „Воден-2009“ гр.Завет с входящ № УД-02-19-171/21.09.2018 г. за извършване 
на корекция на план-сметката за необходимите разходи за предоставяне на услугите по 
осигуряване на съдове за битови отпадъци, събиране и транспортиране на битови отпадъци, 
експлоатация на депа за битови отпадъци и поддържане чистотата на местата за обществено 
ползване на територията на Община Завет за 2018 година, както и корекция по разходната 
част на бюджета на ОП „Воден-2009“ гр.Завет в частта на дейност 623 „ Чистота“ за 
капиталови разходи, относно закупуване на лиценз за програмен продукт  за нуждите на 
общинското предприятие. 

- ПГЗ „К. Тимирязев“ гр.Завет с входящ № КО-03-05-377/19.09.2018 г. за извършване 
на корекция на бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за закупуване 
на две климатични системи в размер на 10 000 лева. 

- ДГ „Слънчо“ гр.Завет с входящ № КО-03-05-378/19.09.2018 г. за извършване на 
корекция на бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за закупуване 
котел в размер на 20 000 лева. 
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-  СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр.Завет с входящ № КО-03-05-381/21.09.2018 г. за 
извършване на корекция на бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 
закупуване на котел в размер на 17 400 лева. 

- ДГ „Червена шапчица“ с.Брестовене с входящ № КО-03-05-382/25.09.2018 г. за 
извършване на корекция на бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 
закупуване на късо фокусен мултимедиен проектор в размер на 1 040 лева. 
         С  ПМС № 165 от 07.08.2018 г. по бюджета на Община Завет са одобрени 
допълнителни разходи/трансфери в размер на 700 000 лева за проект „ Ремонт и 
рехабилитация на улици в населени места на община Завет“. Част от средствата от целевия 
трансфер ще се разходват за финансиране на разходи за извършване на основен ремонт на 
улици на максимална стойност 262 627 лева по обект : Реконструкция и рехабилитация на 
улици в населени места на територията на община Завет. 

 
         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, както следва: 
 

1.1. Променя плана на приходната и разходната част по функции, дейности и 
параграфи, съгласно Приложение  № 1 и Приложение  № 2 ; Приложение  № 2.1.; 
Приложение  № 2.2.; Приложение  № 2.3. ; Приложение  № 2.4.; Приложение  № 
2.5. 

1.2. Променя разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Завет за 2018 
година, съгласно Приложение  № 3 и Приложение  № 3.1. 
 

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  №  35  от  04.10.2018  година 
 

   ПО  СЕДМА  ТОЧКА 
   Отмяна на Наредба № 23 на Общинския съвет гр. Завет за реда и условията при 

отглеждане на животни 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) прие следното 
           

РЕШЕНИЕ  № 381 
 

Наредба № 23 за реда и условията при отглеждане на животни на територията на 
община Завет (Наредба № 23) е приета с Решение № 276 по Протокол № 41 от 07.10.2010 
година. Тази наредба урежда реда и условията при отглеждане на селскостопански 
животни, птици и пчелни семейства, на територията на община Завет. Тя определя  
правилата и задълженията  на юридическите и физическите лица в процеса на управление 
на дейностите, свързани с отглеждането на животни, птици и пчелни семейства  на 
територията на общината. 

Наредбата е приета на основание чл.22 (1) от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД), Правилника 
за приложение на ЗВМД (ППЗВМД), Закона за животновъдството и Закона за устройство на 
територията и от датата на приемането ѝ до настоящия момент не е актуализирана, а 
същевременно, в посочените по-горе закони, са извършени ред промени, а правилникът за 
приложение на ЗВМД е отменен. Отменени са и други наредби,  към които самата наредба 
№ 23 препраща. 

В ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г. е публикувано изменение в чл. 133 от 
ЗВМД, към  който е създадена нова алинея 1, съгласно която Общинските съвети определят 
с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански 
животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община. 

Тази нова разпоредба, както и извършените промени в законите, посочени като 
основание за приемане на наредбата, предполагат многобройни и важни изменения в 
Наредба № 23 и налагат тя да бъде изцяло отменена. Фактът,  че тя противоречи на ЗВМД, 
налага нейната отмяна и същевременно е необходимо да се изготви нова наредба, уреждаща 
обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по 
смисъла на Закона за животновъдството на територията на община Завет. 

 
         Предвид гореизложеното  и на основание чл. 79  от АПК във връзка с чл. 13, ал. 1 от 
ЗНА и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
Общинският  съвет  гр. Завет  

  
                                                           РЕШИ:    
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1.  Отменя Наредба № 23 за реда и условията при отглеждане на животни на 
територията на община Завет (Наредба № 23),  приета с Решение № 276 по Протокол № 41 
от 07.10.2010 година на Общински съвет гр. Завет.  

2. Възлага на кмета на община Завет да изработи проект на Наредба за обема на 
животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла 
на Закона за животновъдството на територията на община Завет. 

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


