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

Протокол  № 43 от 25.07.2019 година 
 

ПО  ПЪРВА ТОЧКА 
Отчет  за  направените  разходи за командировки от Кмета на Община Завет     и  

Председателя  на  Общинския съвет  гр. Завет. 
                                                                                           Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
                                                                                
        Общинският съвет гр. Завет с  14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима) от проведеното  поименно  гласуване прие 
следното 

РЕШЕНИЕ  № 474 
 

          Съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките  в страната, след изтичане на всяко 
тримесечие се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от 
съответния колективен орган. Във връзка с това  на вниманието на Общинския съвет е предложен  
отчет за извършени командировъчни разходи. 
           Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6  от Закона за местното  
самоуправление и местната администрация, във  връзка с  чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 
командировките в страната, Общинският съвет гр. Завет 
 
                                                                      РЕШИ: 
 
           1. Одобрява отчета за  извършените  разходи за командировки от Кмета на Община Завет и 
Председателя на Общинския съвет - Завет  за  второто  тримесечие на 2019 г., както следва: 
 
                                                                        ОТЧЕТ  

за направените  разходи за командировки от  Кмета на Община Завет и Председателя на 
Общинския  съвет  гр. Завет за  второто  тримесечие на  2019 г. 

 
Отчетен период – 

ІІ-ро тримесечие на 2019 г. 
Направени  разходи от  

Кмет  на Община 
 

Направени разходи от 
Председател на  Общинския  

съвет 
1. Командировки в чужбина 0.00 лв 0.00 лв 
2. Командировки в страната 747.90 лв 180.00 лв 
    в т.ч. дневни 218.00 лв 80.00 лв 
              Квартирни  529,90 лв Квартирни и пътни  - 100.00 лв 
         
           

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния управител 
на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 
 

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

                                                           Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                          Протокол  № 43  от  25.07.2019  година 
 
 

 ПО ВТОРА ТОЧКА 
        Предоставяне на еднократни парични помощи. 
                                                                                     Докл.: E. Исмаил-Председател ОбС   
 

  Общинският съвет гр.Завет с  14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 

„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима)   от проведеното  гласуване прие следното 
  

РЕШЕНИЕ  № 475 
 

            В деловодството на Общинска администрация Завет  за  периода  от  края на  месец 
април  2019 г. до средата на месец  юли 2019 година  са  постъпили  30  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 27  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 отпуснат еднократни парични помощи на следните лица: 

 
№ 
по 
ред 

Имена и адрес на лицето Помощта се 
отпуска за: 

Размер на 
      ЕПП 
      (в лв) 

1. Петранка Цонева, Завет, Гео Милев № … Лечение 100 
2 Арун Азизов, Завет, Цар Симеон № … За абитуриентски бал 150 
3 Ердинч Махмудов, Сушево, Родопи № …               Лечение 30 
4 Еленка Маринова, Завет, Вихрен № … Лечение 50 
5 Зехра Мюрселова, Сушево, Руен № …               Лечение 100 
6 Вели Халил, Завет, Оборище, № …               Лечение 50 
7 Фикрие Зюлкяр, Брестовене, Черно море 

№… 
Социални нужди 50 

8 Миневер Бунак, Завет, Лудогорие № … Лечение 50 
9 Кериме Емин, Завет, Руен № … Социални нужди 70 
10 Мита Георгиева, Брестовене, Ивайло № … погребение 70 
11 Карина Узунова, Брестовене, Хан Аспарух 

№ … 
              Лечение 80 

12 Шенай Асенова, Острово, П. Пенев № … Социални нужди 50 
13 Хюсеин Вели, Веселец, Ген. Столетов № ...               Лечение 50 
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14 Гюлюмсер Кямил, Завет, К. Методий № …               Лечение 100 
15 Васвие Исмаил, Завет, Родопи № …               Лечение 70 
16 Галиман Мюзекя, Завет, Оборище № …             Лечение 80 
17 Расим Хасан, Завет, Стара Планина № …               Лечение 80 
18 Юнал Шабан, Завет, Оборище № …             Лечение 60 
19 Нежля Изет, Прелез, Бузлуджа № … Лечение 100 
20 Анчо Радев, Завет, Преслав № … Лечение 40 
21 Ерай в Елманов, Прелез, Шейново № … Лечение 100 
22 Гюлбаар Панчева, Острово, Тракия №… Лечение 50 
23 Ремзие Тебер, Острово, Тракия № …                Лечение 70 
24 Фатме Юсеинова, Брестовене, Н.Й. 

Вапцаров № … 
               Лечение 100 

25 Фериха Халилова, Брестовене, П.Р. 
Славейков № … 

               Лечение 50 

26 Гюлзаде Кадир, И. Шишманово, Бузлуджа 
№ … 

 Лечение 100 

27 Пенка Христова, Завет, Плиска № …  Лечение 60 
    

 
     Всичко  раздадени средства: 1960.00 лева  

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

  3. Настоящето решение да  се изпрати 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 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4 

 
                                             

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

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

Протокол  № 43 от 25.07.2019 година 
 

 
           ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 

            Определяне на допълнително възнаграждение  за  постигнати резултати. на       
кметовете на кметства в община Завет. 

                                                                             Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
                                                                                  

         Общинският съвет гр.Завет с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 

„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима) от проведеното  гласуване  прие  
           

РЕШЕНИЕ  № 476 
 

         Във връзка с извършената оценка  на изпълнението за постигнати резултати на 
служителите в общинска администрация Завет  за периода  ІV -VІ  месец на 2019 година и 
реализираната икономия на финансовите средства,  заложени във фонд „Работна заплата” за  
дейност  122 „Общинска администрация”, и на основание чл. 4, ал. 5 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. 
за  заплатите в бюджетните организации и дейности,  икономията на средства за заплати може да 
се използва текущо само за изплащане  на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати  
в съответствие  с действащата нормативна уредба и вътрешните правила за работната заплата.  

В съответствие с чл.19 от Вътрешните правила за заплатите в Общинската администрация 
Завет: „Общинският съвет може да определя с решение допълнителни възнаграждения за 
постигнати резултати, както следва: 

1. на кметовете на кметства – по предложение на кмета на общината; 
2. на кмета на общината – по предложение на Общинския съвет или на неговия 

председател. 
     Предвид гореизложеното и  на основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА  във връзка  чл. 4, ал. 

5  от  ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и дейности, Общинския 
съвет гр. Завет  прие следното 

                                                            РЕШЕНИЕ: 
 
1. Определя еднократно допълнително възнаграждение  в размер на 60 % от основната 

заплата  на  кметовете   на    кметства  с.  Брестовене,  с.Острово,   с.Веселец, с. Прелез, с. Сушево, 
с. Иван Шишманово за  постигнати добри резултати в изпълнение на целите на администрацията 
при оптимално използване на ресурсите, за сметка на реализираната икономия по фонд „Работна 
заплата” за  дейност  122 „Общинска администрация”.   

2. Възлага на кмета на Община Завет  със своя  заповед да разпореди начисляването и 
изплащането на допълнителното  възнаграждение. 
       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  № 43 от 25.07.2019 година 
 

      ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 
    Определяне на допълнително възнаграждение  за  постигнати резултати  на Кмета на 

Община Завет.  
                                                                                      Докл.:Е.Исмаил- Председател ОбС 

          Общинският съвет гр.Завет с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 3(трима)  от проведеното гласуване  прие    
        

РЕШЕНИЕ  № 477 
 

Във връзка с извършената оценка  на изпълнението за постигнати резултати на 
служителите в общинска администрация Завет  за периода ІV-VІ  месец на 2019 година и 
реализираната икономия на финансовите средства,  заложени във фонд „Работна заплата” за  
дейност  122 „Общинска администрация”, и на основание чл.4, ал.5 от ПМС № 67 от 14.04.2010 г. 
за  заплатите в бюджетните организации и дейности,  икономията на средства за заплати може да 
се използва текущо само за изплащане  на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати  
в съответствие  с действащата нормативна уредба и вътрешните правила за работната заплата. 

В съответствие  с чл.19 от  Вътрешните правила за заплатите в Общинската администрация  
Завет : „Общинският съвет може да определя с решение допълнителни възнаграждения за 
постигнати резултати, както следва: 

1. на кметовете на кметства – по предложение на кмета на общината; 
2. на кмета на общината – по предложение на Общинския съвет или на неговия председател. 
     Предвид гореизложеното и  на основание чл. 21, ал.1, т. 23  от ЗМСМА във връзка  чл. 4, ал. 

5  от  ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и дейности, Общинския 
съвет гр.Завет прие следното  
 

                                                      РЕШЕНИЕ: 
 
1. Определя еднократно допълнително възнаграждение за  постигнати добри резултати в 

изпълнение на целите на администрацията при оптимално използване на ресурсите, на Кмета на 
община Завет в размер на 60 % от основната заплата,  за сметка на реализираната икономия  по 
фонд „Работна заплата” на  дейност  122 „Общинска администрация”. 
            2. Възлага на кмета на Община Завет  със своя  заповед да разпореди начисляването и 
изплащането на допълнителното  възнаграждение. 

 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  № 43 от 25.07.2019 година 
 

 ПО  ПЕТА  ТОЧКА 
           Разпореждане с  недвижим имот, собственост на Община Завет в с.Прелез. 

                                                                             Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
 
         Общинският съвет гр.Завет с  13 (тринадесет) гласа  „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 4(четерима) от проведеното поименно 
гласуване, прие следното 
           

РЕШЕНИЕ  № 478 
 

    С Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 
г., приета от Общински съвет гр. Завет са определени общинските имоти, които ще се 
продават през 2019 г.  

    С продажбата на тези имоти ще се реализират постъпления в бюджета и ще се 
изпълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2019 год. 

    В Закона за общинската собственост и Наредба № 2 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество на Общинския съвет гр. Завет е 
определен редът за продажба на имоти – частна общинска собственост. В случаите на 
сделки по разпореждане, кметът на общината възлага на оценител на недвижими имоти 
изготвянето на оценка на общинското имущество, предмет на търга или конкурса. 
Оценките се одобряват от Общинския съвет при вземане на решение за разпоредителна 
сделка. 

   За тези имоти има съставени АЧОС, вписани в Служба по вписванията, изготвени 
данъчни оценки по чл. 264 от ДОПК и пазарни цени както следва: 
       1. Празно дворно място с площ 1063 кв.м., находящ се в с. Прелез кв. 63 УПИ VIII – 
413, съгласно действащия ПУП на с. Прелез, одобрен със заповед № 109/03.08.1992 год. 
на кмета на община Завет, ул. „Чавдарци“ № 1. За имота има съставен АПЧОС № 
1032/05.07.2019 г.  

 Данъчна оценка на имота: 2 015,40 лв. 
 Пазарна оценка на имота:  3 189,00 лв. 
2. Празно дворно място с площ 1367 кв.м., находящ се в с. Прелез кв. 63 УПИ ХI – 409, 

съгласно действащия ПУП на с. Прелез, одобрен със заповед № 109/03.08.1992 год. на 
кмета на община Завет, ул. „Васил Коларов“ № 17. За имота има съставен АПЧОС № 
1031/05.07.2019 г. 

Данъчна оценка на имота: 2 591,80 лв. 
Пазарна оценка на имота:  4 101,00 лв.  
 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост във връзка с чл. 37, ал. 1 и ал. 4, чл. 38, ал. 1 от Наредба № 2 на 
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Общинския съвет - гр. Завет за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, Общинският  съвет  гр. Завет  прие  следното решение: 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 
1. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на имотите в с. 

Прелез  – частна общинска собственост, както следва: 
    1.1. Празно дворно място с площ 1063 кв.м., находящ се в с. Прелез кв. 63 УПИ VIII – 
413, съгласно действащия ПУП на с. Прелез, одобрен със заповед № 109/03.08.1992 год. 
на кмета на община Завет, ул. „Чавдарци“ № 1. За имота има съставен АПЧОС № 
1032/05.07.2019 г.  

Данъчна оценка на имота: 2 015,40 лв. 
     Пазарна оценка на имота:  3 189,00 лв. 
     Определя начална тръжна цена: 3 189,00 лв.  

1.2. Празно дворно място с площ 1367 кв.м., находящ се в с. Прелез кв. 63 УПИ ХI – 
409, съгласно действащия ПУП на с. Прелез, одобрен със заповед № 109/03.08.1992 год. 
на кмета на община Завет, ул. „Васил Коларов“ № 17. За имота има съставен АПЧОС № 
1031/05.07.2019 г. 

Данъчна оценка на имота: 2 591,80 лв. 
Пазарна оценка на имота:  4 101,00 лв.    
Определя начална тръжна цена: 4 101,00 лв.  
2. Приема изготвените пазарни оценки на оценител на недвижимите имоти по т. 1. 
3. Определя стъпка за наддаване за имотите, описани в т.1 – 5 % от началната тръжна 

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

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

продажба на горепосочените имоти по законоустановения ред.   
6. Не се допускат до участие в търга лица, които по отношение на общината са 

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

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

пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 
 
 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                       От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 43 от 25.07.2019 година 

 
 

ПО  ШЕСТА  ТОЧКА 
         Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, чрез публичен 
търг с явно наддаване за срок от 10 години. 
                                                                                   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   
 
 
             Общинският съвет гр.Завет с  13 (тринадесет) гласа  „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 4(четерима) от проведеното поименно 
гласуване, прие следното 

                                                             
РЕШЕНИЕ  № 479 

 
Със свое решение Общинския съвет гр. Завет даде съгласие за отдаване под наем за 

срок от 10 години на два броя помещения – гараж № 2 с площ от 52,12 кв.м. и гараж № 3 с 
площ от 107,53 кв.м., находящи се в гр. Завет, ул. „Лудогорие“ № 6, като процедурите за 
отдаване под наем приключиха и бяха сключени договори с новите наематели, които 
влизат в сила считано от 01.03.2019 г. В общинска администрация гр. Завет  постъпи 
Заявление от Нурсен Мустафа за прекратяване на договора за наем за гараж № 3 с площ 
от 107,53 кв.м. по взаимно съгласие, същият е прекратен със подписване на споразумение 
между двете страни, който влиза в сила от 01.07.2019 г. Предвид на това гараж № 3 остава 
свободен и може да се отдаде под наем. 

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

Имота може да се отдаде под наем след провеждане на публичен търг или 
публично оповестен конкурс, като началната месечна наемна цена се определя съгласно 
Приложение № 1 към Наредба № 2 на Общинския съвет гр. Завет за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество.  

Предвид чл. 1, ал. 2, т. 20 от Приложение № 1 към Наредба № 2 на Общинския 
съвет гр. Завет начална наемна цена за месец на имот Помещение /гараж/ № 3 – 107,53 кв. 
м. се определя в размер на 204,30 лв. без ДДС. 

Имота е  включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост в Община Завет за 2019 г., в Буква А. „Имоти, които община Завет 
има намерение да предостави под наем”.  

 
 Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и 
ал. 4, чл. 14, ал. 7  от Закона за общинската собственост, чл.32, ал.1 и ал. 3 от Наредба № 2 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка 
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чл. 1, ал. 2, т. 20 от Приложение № 1 към Наредба № 2 на Общинския съвет гр. Завет, 
Общинският съвет гр. Завет прие следното: 
 

    Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 
години на помещение /гараж/ № 3 с площ 107,53 кв. метра от едноетажна масивна сграда 
цялата със застроена площ 663 квадратни метра, с местонахождение гр. Завет, общ. Завет, 
обл. Разград,  квартал 79, УПИ I  „Склад гражданска отбрана“, съгласно действащия ПУП 
на гр. Завет, обл. Разград, одобрен със Заповед № 280/31.05.1979 год. на кмета на община 
Завет, ул. „Лудогорие“ № 6.  

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

3. Обекта да се ползва само като сервизно помещение. 
4. Определя начална тръжна цена за помещение /гараж/ № 3 с площ 107,53 кв. м. – 

204,30 лв. наем на месец. 
5. Определя стъпка за наддаване за имота – 5 % от началната тръжна цена. 
6. Определя депозит за участие в публичния търг за имота - 50 % от началната 

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

община Завет са неизправни длъжници - имат неизплатени наеми и неиздължени данъци и 
такси. 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 - дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 
           
 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
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                                                                     ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

                       От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 43 от 25.07.2019 година 

 
 

ПО  СЕДМА  ТОЧКА 
       Съгласуване на мандат и позиция по точките от дневния ред на извънредно 

заседание на Общото събрание на «Ассоциация по В и К» на обособената 
территория , обслужвана от «Водоснабдяване – Дунав» ЕООД гр. Разград на 
06.08.2019г.   

                                                                                     Докл.:Е.Исмаил- Председател ОбС 
 

        Общинският съвет гр.Завет с  13 (тринадесет) гласа  „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 4(четирима) от проведеното поименно 
гласуване, прие следното 

                                                             
РЕШЕНИЕ  № 480 

 
В деловодството на Общинския съвет гр. Завет на 08.07.2019 година е постъпило 

писмо от Областния  управител на област Разград, в качеството му на Председател на 
„Асоциация по ВиК” на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване–Дунав” 
ЕООД  гр. Разград, с което се свиква извънредно  заседание на Общото събрание на 
Асоциацията, което ще се проведе на 06.08.2019г. (вторник) от 11:00 ч. в зала 712 на  
Областна администрация Разград, при следния  дневен ред: 

1. Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2019 година, на основание  
чл.198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите. 

2. Съгласуване на проект на Бизнес плана за развитие на дейността на 
„Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, като В и К оператор за периода 2017-2021г. 
на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закон за водите и чл. 6.4. от Договора за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на 
водоснабдителните и канализационни услуги. 

3. Други. 
 
На основание  чл.8, ал. 2, във вр. с ал. 1 от Правилник за организацията и дейността 

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

 
Областният управител, представляващ държавата 35,00% 
Община Разград 34.78 % 
Община Кубрат 12,49% 
Община Завет  7,21% 
Община Лзница  6,31% 
Община Цар Калоян  4,21% 
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На основание чл. 10, ал. 5, т. 5 предл. последно от  Правилника за организацията и 
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Председателят на  АВиК 
предоставя на  Общинския съвет предложения за решения по т. 1 и  т. 2, от дневния ред, 
както следва: 

 
Решение 1 по т. 1: На основание чл.198в, ал.4, т. 9  от Закона за водите,  

членовете  на Общото събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от  „Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат  бюджет на 
Асоциация по ВиК за 2019 г. 

Решение 2 по т.2: На основание чл.198в, ал.4, т. 5 от Закона за водите и чл. 6.4. 
от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите  и 
съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационни услуги, 
членовете на Общото събрание на Ассоциация по В и К на обособената территория, 
обслужвана от «Водоснабдяване-Дунав» ЕООД , гр. Разград, съгласуват Проект на 
Бизнес плана за развитие на дейността на «Водоснабдяване-Дунав» ЕООД, гр. Разград, 
като  В и К оператор за периода 2017-2021г.  

 
Съгласно разпоредбата на чл.198е, ал. 5 от Закона за водите, във връзка с чл.5, ал.6 

от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 
канализация (издаден от министъра на регионалното развитие, обн. ДВ бр. 66 от 
08.08.2014 г., в сила от 08.08.2014 г., изм. бр. 106 от 23.12.2014 г., в сила от 23.12.2014 г.) 
позицията и мандатът  на представителя на общината за заседанията на Общото  събрание 
на  Асоциацията по В и К се гласува по ред, определен от Общинския съвет. Доколкото 
такъв ред към момента не е установен, то следва Общинския съвет  Завет да определи  
конкретна позиция  за всяко отделно решение  и да  възложи на представителя на 
общината  в Асоциацията,  да гласува по съответния начин. 

 
Предвид  гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.15, т.23 и ал. 2 от Закон за 

местното самоуправление и местната администрация,  във  връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал.5 
от Закона за водите, по повод покана за извънредно заседние на  Общото събрание на 
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” 
ЕООД гр. Разград, насрочено за 06.08.2019г. (вторник) от 11:00 ч. в зала 712 на  Областна 
администрация  Разград,  Общинският  съвет  гр. Завет прие следното 

 
                                                                      РЕШЕНИЕ: 
 

1.  Дава мандат на Ахтер Сюлейманов Велиев - Кмет на община  Завет  за участие в 
насроченото  извънредно заседние на Общото събрание на Асоциацията по ВиК. 

2. При невъзможност  да участва лично, възлага на представителя по т. 1 да 
упълномощи с изрично пълномощно арх. Денис Юнал Татар – заместник-кмет на Община 
Завет за представител на Община Завет в Общото събрание на Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград.  

3.   Съгласува  позиция по точките от проекта за дневен ред, както следва: 
3.1. По т. 1 от дневния  ред  - Приемане  на бюджет на Асоциация по В и К за 

2019 година, на основание  чл.198в, ал. 4, т. 9 от Закона за водите,  представителят на 
Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, 
обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да гласува «ЗА»  следното  
решение:  На основание чл.198в, ал.4, т. 9  от Закона за водите,  членовете  на Общото 
събрание на  Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от  
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„Водоснабдяване- Дунав” ЕООД гр. Разград, приемат  бюджет на Асоциация по ВиК за 
2019 г. 

 
3.2. По т. 2 от дневния  ред  - Съгласуване на Проект на Бизнес плана за 

развитие на дейността на „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД, гр. Разград, като В и К 
оператор за периода 2017-2021г. на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закон за водите и 
чл. 6.4. от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите 
и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационни услуги,   
представителят на Община Завет в Общото събрание на Асоциацията по В и К на 
обособената територия, обслужвана от  „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД гр. Разград, да 
гласува «ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ»  за следното  решение: На основание чл.198в, ал.4, т. 5 от 
Закона за водите и чл. 6.4. от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на 
ВиК системите  и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и 
канализационни услуги, членовете на Общото събрание на Ассоциация по В и К на 
обособената территория, обслужвана от «Водоснабдяване-Дунав» ЕООД , гр. Разград, 
съгласуват Проект на Бизнес плана за развитие на дейността на «Водоснабдяване-
Дунав» ЕООД, гр. Разград, като  В и К оператор за периода 2017-2021г.  

  
3.3. По точка 3 от дневния ред - Други: Представителят на Община Завет  в Общото 

събрание на Асоциацията да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в защита 
интересите на гражданите на Община Завет. 

 
            4. Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им.  
             Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от 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  № 43 от 25.07.2019 година 

 
 

ПО  ОСМА  ТОЧКА 
        Вземане на решение за издаване на Запис на заповед по Административен договор № 
BG05М9ОР001-2.040-0075-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, по процедура № BG05М9ОР001-
2.040 „Патронажна грижа  за  възрастни хора  и  лица с увреждания- Компонент 2” за 
проект: „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян”  
                                                                                   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
       Общинският съвет гр.Завет с  13 (тринадесет) гласа  „За”, „Против”– 0(нула), „Въздържали 
се”– 0(нула), отсъстват - 4(четирима) от проведеното поименно гласуване, прие следното 
 
                                                          РЕШЕНИЕ  № 481 

 
         С Решение № 437, прието по Протокол № 40 от 11.03.2019 година, Общинският съвет гр. 
Завет даде съгласие, Община Завет, като кандидат в партньорство с Община Цар Калоян,  да 
кандидатства с проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян” по  
Процедура  за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  №ВG05M9OP001-2.040 
“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.  
          В изпълнение на това решение, Община Завет  в партньорство с Община Цар Калоян, 
изготви проектно предложение, които бе одобрено с Решение № РД 05-136/23.05.2019 г. от  
Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година. 
          На 03.07.2019 година, Кметът на Община Завет подписа с Министерство на труда и 
социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и 
проекти“, представлявяно от Заместник-министър  - Зорница Русинова, в качеството на 
ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 
Административен договор № BG05M9OP001-2.040-0075-C01 за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ  за проект: „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян” на 
стойност 166 569,44 лева (сто шестдесет и шест хиляди, петстотин шестдесет и девет лева и 
четиридесет и четири стотинки). Проектите по ОП РЧР са съфинансирани от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд. 
          Съгласно т. 3.8.1 на Административния договор за предоставяне  на безвъзмездна финансова 
помощ с регистрационен  № BG05M9OP001-2.040-0075-C01  по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“, необходимо условие за получаване на авансово плащане  в размер до 20%  
от сумата 166 569,44 лева или до 33 313,88 лева (тридесет и три хиляди, триста и тринадесет 
лева,  и осемдесет и осем стотинки), е издаването, в полза на Управляващия орган, Запис на 
заповед от представляващия конкретния бенефициент, придлужена с решение на колективния 
орган.  

Правната терминология е, както следва: 
Записът на заповед е ценна книга, писмено обещание за безусловно плащане. Записът на 

заповед е форма за писмено, доброволно и предварително уреждане на финансови отношения 
между лица. 

Записът на заповед е уреден в чл. 31 от Търговския закон. Легална дефиниция липсва. В 
практиката е прието под Запис на заповед да се разбира безусловно писмено обещание на едно 
лице-издател (платец) да плати на друго лице – поемател, фиксирана сума пари на определен 
падеж или на негова заповед.  
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Предвид  гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23, и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и 

ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с 
изпълнение на изискванията т. 3.8.1 на Административния договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ с регистрационен № BG05M9OP001-2.040-0075-C01 /03.07.2019 
г. по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за проект „Патронажна грижа в 
община Завет и община Цар Калоян”, сключен  между Министерството на труда и социалната 
политика, управляващ орган на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Община 
Завет, Общинския съвет гр. Завет прие следното 

 
                                                       РЕШЕНИЕ: 
 
1. Общинският съвет гр. Завет дава съгласие Община Завет, като КОНКРЕТЕН 

БЕНЕФИЦИЕНТ по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ № BG05M9OP001-2.040-0075-C01  по  Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“, процедура № BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания - Компонент 2“, проект: „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян”, 
да издаде Запис на заповед (без протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и 
удръжки от какъвто и да е било характер) по административен договор № BG05M9OP001-
2.040-0075-C01/03.07.2019 г. в размер на 33 313,88 лева (тридесет и три хиляди, триста и 
тринадесет лева,  и осемдесет и осем стотинки) в полза на поемателя – Министерство на труда и 
социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и 
проекти“, определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020, за обезпечаване на авансово плащане по Административен  договор № 
BG05M9OP001-2.040-0075-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение 
на проект „Патронажна грижа в община Завет и община Цар Калоян”, представляващи 20% от 
стойността на предоставената, от Управляващия орган, безвъзмездна финансова помощ. 

2. ОПРАВОМОЩАВА  Кмета на Община Завет – Ахтер Сюлейманов Велиев,  да подпише 
от името на Община Завет, описаната в т. 1, Запис на заповед, като за целта извърши всички 
необходими фактически и правни действия, съгласно изискванията на Управляващият орган на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, за проект „Патронажна грижа 
в община Завет и община Цар Калоян”. 

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. 
             

Приложение: 
1. Образец на Запис на заповед; 

 
 

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

 
 
 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет - Завет, проведено на 
25.07.2019 г.,  Протокол № 43, т. 8 от дневния ред по доклад № 03-865/19.07.2019 г., при кворум от 
13 общински съветника и след проведено съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с 13 (тринадесет) гласа „за”, 
„против” - 0 (нула), „въздържали се”- 0(нула), отсъстват -4(четирима) и е подпечатано с 
официалния печат на Общински съвет Завет. 
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ЗАПИС НА ЗАПОВЕД 

             Без протест и без разноски 

За сумата:……………… лева. 

 

Днес, …………………….. в гр. София, …………………….…………..……….. със седалище и адрес на  
(пълно наименование на бенефициента) 

управление ……..……………………………………., ЕИК………………………………, представлявано от  
 
……………………………………..………………………..……..…………, с 
ЕГН:……………………………….,  
(трите имена и длъжност) 

лична карта № …………………………….., издадена на ………………..от …………………, с постоянен 

адрес …………………………………………………………………………………………………………………. 

като издател на настоящия Запис на заповед, неотменимо и безусловно се задължавам, без 

протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, 

срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на поемателя – Министерство на труда 

и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и 

проекти“, определена за Управляващ орган на Оперативната програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020, с адрес: град София, ул. Триадица № 2, сумата от…………………… (сумата 

словом), покриваща пълния размер на искания аванс по административен договор 

№……………………………………………………………………..……. 

Падежът на паричното задължение е на ………………….. година. 
(150 календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по административния договор.) 

Място на плащане: транзитна сметка в лева МТСП-ЕСФ-ОПРЧР при Българска народна банка със 

следния IBAN № BG90 BNBG 9661 32001 876 01. Сумата по настоящия Запис на заповед е 

платима на датата на падежа по горепосочената банкова сметка на поемателя.  

 

Дата на издаване:……………………..година. 

Издател:………………………………………… 

Представлявано от:……………………………. 

Подпис и печат на издателя:……………………………… 
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                                                                         ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      

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

Протокол  № 43 от 25.07.2019 година 
 
 

      ПО  ДЕВЕТА  ТОЧКА 
 План-сметка на разходите за организирането и провеждането   на селищния 
празник на град Завет за 2019г. 
                                                                            Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
            Общинският съвет гр.Завет с  13 (тринадесет) гласа  „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 4(четирима) от проведеното поименно 
гласуване, прие следното 
 
                                                           РЕШЕНИЕ  № 482 
 

Бюджетът  на Община Завет за 2019 година е приет с Решение № 423 по Протокол № 38 от 

31.01.2019 г. от Общинския съвет на гр. Завет.  

По бюджета на общината за 2019 год. за културния календар са предвидени 80 000 лева 

(осемдесет хиляди лева). През годината бюджетът  е актуализиран и предвидените средства за 

културният календар към 30.06.2019 г., възлизат на 60 102 лв.  Във връзка с организирането и 

провеждането на традиционния селищен празник на град Завет са необходими 35 900 лв.(тридесет 

и пет хиляди и деветстотин лева), с които ще се обезпечат финансово планираните мероприятия, 

чрез които ще се опитаме да създадем празнично настроение на гражданите и гостите на града. 

Изготвена е план – сметка (съгласно Приложение № 1), в която са описани необходимите средства 

за предвидените дейности и услуги за провеждането на селищния празник.  
 

Предвид гореизложеното на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет 

гр. Завет прие следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Приема план-сметка на разходите за организирането и провеждането на селищния празник на 

град Завет (Приложение  № 1). 

2. Средствата да бъдат изплатени от Функция 7 „КУЛТУРА“,  дейност 759 „Други дейности по 

културата“, § 10-98 „Други разходи, некласифицирани в други параграфи и подпараграфи“ от 

ЕБК в размер на предвидените в приложената план-сметка средства. 

3. Възлага на Кмета на община Завет изпълнението на настоящето решение. 

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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                                                                         ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

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

Протокол  № 43 от 25.07.2019 година 
 
 

     ПО  ДЕСЕТА  ТОЧКА 
Актуализиране на бюджета и разчет за финансиране на капиталови разходи 

на Община Завет за 2019г. 
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
           Общинският съвет гр.Завет с  13 (тринадесет) гласа  „За”, „Против”– 0(нула), 
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 4(четирима) от проведеното поименно 
гласуване, прие следното 
                                                             

РЕШЕНИЕ  № 483 
 

           1. С Решение № 415 по Протокол № 38/31.01.2019г. на Общински съвет - Завет са 

утвърдени формулите за финансиране на „делегирани бюджети“ в системата на 

образованието в община Завет за бюджетната 2019 г. 

     С Решение № 423 по Протокол № 38/31.01.2019г. на Общински съвет - Завет бе 

приет бюджета на община Завет за 2019г., както и списък на всички второстепенни 

разпоредители с бюджет и техните бюджети за 2019г. 

        Съгласно  II, т.2 от Решение № 415 по Протокол № 38/31.01.2019г. на Общинския 

съвет – Завет, кметът на общината назначава комисия, която да анализира всяко 

тримесечие разходваните средства за храна в детските градини – местни дейности. Всяко 

тримесечие,  назначената комисия прави протокол за неизразходваните средства за храна, 

които се възстановяват по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет. 

  Със Заповед № УД-02-09-205/25.04.2019 г. на кмета на общината бе назначена 

комисия да анализира всяко тримесечие разходваните средства за храна на детските 

градини. 

След анализиране на разходваните средства за храна на детските градини към 

30.06.2019 г. е съставен протокол от членовете на комисията, в който ясно се вижда 

наличие на икономия (неизразходвани) разходи за хранителни продукти на детските 

градини в размер на 12 679 лв. (съгласно Приложение № 1.1.). Предвид това се налага 

актуализация на бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, т.е. детските 

градини в частта на местни дейности 311 „Детски градини“ и по-конкретно §§ 10-11 

„Храна“. Средствата от икономията ще бъдат прехвърлени в общинска администрация, 

дейност 122 „Общинска администрация“ по §§ 10-20 „Външни услуги“. Ще се 

актуализират вътрешните трансферни взаимоотношенията между бюджети (§§ 61-09 ). 

2. По бюджета на община Завет в дейност 606 ''Изграждане, ремонт и поддържане 

на улична мрежа '' по §§ 10-30 – текущ ремонт, са предвидени средства за текущ ремонт 
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на улична мрежа с източници на финансиране постановления на Министерски съвет и 

собствени средства по §§ 40-00 ''Постъпления от продажба на нефинансови активи'' . 

Проведена е процедура за избор на изпълнители за извършване на строително-монтажни 

работи (СМР) по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) със срок на изпълнение 

30.11.2019 г. Към 30.06.2019 г. постъпленията  по приходен параграф §§ 40-00 са в размер 

на 324 341 лв. За изпълнение на договора, в уговорения срок, е необходимо да се осигури 

временно ресурс в размер на 24 424 лв. от дейност 623 «Чистота» по §§ 10-20 «външни 

услуги» в дейност 606 ''Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа '' по §§ 10-30 – 

текущ ремонт. Средствата ще се възстановят, съгласно годишната програма за 

разпореждане с имоти общинска собственост до края на бюджетната година.  

3. В деловодството на общинска администрация гр. Завет постъпиха писма от 

директори на второстепенни разпоредители с бюджет, както следва: 

- ОУ „Христо Ботев“ с. Брестовене с входящ № КО-03-05-318/18.07.2019г. за 

извършване на корекция на бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 

закупуване на камери за видео наблюдение в размер на  3 600 лева. (Приложение № 1.2). 

- ОУ „Христо Ботев“ с. Острово с входящ № КО-03-05-309/15.07.2019г. за 

извършване на корекция на бюджета и разчета за финансиране на капиталовите разходи за 

закупуване на компютърна система в размер на 2 000 лв. и камери за видео наблюдение в 

размер на  3 000 лева. Общо средства 5 000 лв. (Приложение № 1.3). 

 

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

124, ал.1, ал. 2, ал.3 и ал.4 и  чл. 125, ал. 1 т.1 и чл. 126 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,  Общински съвет гр. Завет прие 

следното 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Актуализира бюджета на община Завет за 2019 г. съгласно Приложение № 1; 

Приложение № 1.1; Приложение № 1.2; Приложение № 1.3; 

 

2. Актуализира разчета за финансиране на капиталовите разходи  на община Завет за 

2019 година съгласно Приложение № 2; Приложение № 1.2; Приложение № 1.3; 

 

3. Задължава  Кмета на община Завет до края на бюджетната година да възстанови 

средствата от дейност 606  ''Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа '' 

по §§ 10-30 – текущ ремонт в дейност 623 ''Чистота'' по §§ 10-20 – външни услуги. 

 

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

на Община Завет за 2019 година по функции, дейности и параграфи съгласно ЕБК 

(Единна бюджетна класификация). 
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5. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


