
                                           
 

          
 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

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

Протокол  № 27 от 15.04.2022 година 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 
Одобряване на промени в числеността на „Домашен социален патронаж“ гр. 

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 гласуване прие 
следното  

 
РЕШЕНИЕ  № 276 

 
Със свое Решение № 156 по Протокол № 15/28.01.2021 г., Общинският съвет гр. 

Завет, е утвърдил численост на персонала и средства за заплати през 2021 г. за 
делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, 
които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности  и 
делегираните от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи и численост на 
персонала и средствата за заплати за местни дейности, съгласно Приложения № 7 и 7А 
към решението. 

ДСП се финансира от общинския бюджет и с цел да се оптимизира 
организацията на персонала по местната дейност ДСП, за постигане в максимална 
степен на изпълнение на поставените задачи и във връзка подготовката и приемането 
на бюджета на Община Завет за 2022 г., е необходимо да се утвърди нова численост на 
персонала по местната дейност: 524 „Домашен социален патронаж“ като от 10 щатни 
бройки да се увеличат на 11 щатни бройки, между които да се преразпредели 
изпълнението на дейността, тоест увеличението е с 1 щатна бройка, която впоследствие 
ще се заеме от помощник готвач, за да е възможно своевременно и качествено 
обслужване на лицата, ползващи услугите на ДСП, особено като се има предвид, че 
обслужваните лица са предимно възрастни хора, лица от уязвими групи, социално 
слаби и т.н. 

Сегашната численост е непроменена от 2020 г., когато със свое решение 
Решение № 39 по Протокол № 04/31.01.2020 г. Общинският съвет е одобрил численост 
на ДСП 10 броя персонал, но патронираните (обслужваните) от ДСП лица са увеличени 
почти двойно – от около 149 обслужвани през 2020 година, към настоящия момент 
обслужваните лица са 279 броя.  

Съгласно чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 3 от Закона за социалните услуги, 
Общинските съвети определят общинската политика в областта на социалните услуги в 
съответствие с установените потребности на общинско ниво и приоритетите на 
държавната политика. Кметовете на общини, провеждат общинската политика в 
областта на социалните услуги в съответствие с решенията на общинския съвет, 
предлагат на общинския съвет организацията и начина на управление на социалните 
услуги на територията на общината, които се финансират със средства от държавния и  



                                           
 

 
 
 

общинския бюджет; 
Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 2 и 5 от ЗМСМА общинският съвет одобрява общата 

численост и структура на Общинската администрация в общината и кметствата и 
определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата 
нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет 
по предложение на кмета на общината. 

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 2 и ал. 2 от ЗМСМА, във 
връзка с чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за социалните услуги, Общинският съвет 
– гр. Завет 
 

РЕШИ:  
 

1. Одобрява числеността на персонала на Домашен социален патронаж, в 
размер на 11 щатни бройки. 

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



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 27 от 15.04.2022 година 

 
ПО  ВТОРА  ТОЧКА 
Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост при Община Завет за 2022 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  № 277 
 

  Съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, чл.6, ал.1 от Наредба № 2 
на ОбС – гр. Завет за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с 
Решение № 251 по Протокол № 25/17.02.2022 г., Общинския съвет - гр. Завет прие Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Завет 
за 2022 г.  

 Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяваща гъвкавост при 
нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретни 
условия и влезли в сила промени в нормативната уредба, в това число при необходимост се 
извършва и актуализация на общинския бюджет. 
            От страна на физически лица има подадени заявления за наемане и купуване на 
имоти – общинска собственост, същите не са включени в програмата и затова е необходимо 
неговото актуализиране. 

Предвид на това предлагам да се направят следните допълнения в годишната 
програма за 2022 г.: 

В буква „А. Имоти, които община Завет има намерение да предостави под наем” от 
Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 
търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на 
концесия, дарения“ се добавя  нова точка 31, както следва: 

 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

31. Част от сграда „Комбинирана кравеферма и свинеферма“, с адрес гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 7 

 
 В буква „Б. Имоти, които община Завет има намерение да продаде” от Раздел ІІІ. 

„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под 
наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, 
за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, дарения“ се 
добавят 8 нови точки от т.24 до т.31, както следва: 

 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

24. Празно дворно място с площ 1084 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Морава“ № 3 

25. Празно дворно място с площ 1283 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Морава“ № 1 
26. Празно дворно място с площ 1270 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Янтра“ № 11 
27. Празно дворно място с площ 1124 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Марица“ № 11 
28. Дворно място с площ 1125 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Хан Крум“ № 31А 



                                           
 

29. Дворно място с площ 2007,75/2020 кв.м., с адрес с. Прелез, ул. „Вела Пеева“ № 6 

30. Празно дворно място с площ 745 кв.м., с адрес с. Прелез, ул. „Вела Пеева“ № 4 

31. Недвижим имот с площ 25850 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Цар Асен“ № 4 

         
  Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т. 12 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост и 
чл. 6, ал. 1 от Наредба № 2 на ОбС – Завет за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество, Общинският съвет гр. Завет 

РЕШИ: 
 

        1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост при община Завет за 2022 г., както следва: 
        
        1.1. В буква „А. Имоти, които община Завет има намерение да предостави под наем” от 
Раздел ІІІ. „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за 
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 
търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на 
концесия, дарения“ се добавя  нова точка 31, както следва: 

 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

31. Част от сграда „Комбинирана кравеферма и свинеферма“, с адрес гр. Завет, ул. „Освобождение“ № 7 

 
         1.2. В буква „Б. Имоти, които община Завет има намерение да продаде” от Раздел ІІІ. 
„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под 
наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, 
за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия, дарения“ се 
добавят 8 нови точки от т.24 до т.31, както следва: 

 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

24. Празно дворно място с площ 1084 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Морава“ № 3 

25. Празно дворно място с площ 1283 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Морава“ № 1 
26. Празно дворно място с площ 1270 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Янтра“ № 11 
27. Празно дворно място с площ 1124 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Марица“ № 11 
28. Дворно място с площ 1125 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Хан Крум“ № 31А 

29. Дворно място с площ 2007,75/2020 кв.м., с адрес с. Прелез, ул. „Вела Пеева“ № 6 

30. Празно дворно място с площ 745 кв.м., с адрес с. Прелез, ул. „Вела Пеева“ № 4 

31. Недвижим имот с площ 25850 кв.м., с адрес гр. Завет, ул. „Цар Асен“ № 4 

 
        2. Допълнението на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2022 година да се публикува на интернет страницата на община 
Завет след приемането й. 

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

        Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 - дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общинския съвет – гр. Завет. 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 27 от 15.04.2022 година 

 
ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 

 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.   
  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  № 278 
 

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. 

В изпълнение на това правомощие Общинският съвет гр. Завет е приел Наредба 
№2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Завет 
(Наредба №2) с Решение №396 по Протокол №37 от 13.12.2018 г., същият е изменен и 
допълнен с Решение №499 по Протокол №46 от 27.09.2019 г. на Общински съвет гр. 
Завет, наречена по – долу Наредба №2.  

От приемането ѝ, до настоящия момент е изменена и допълнена два пъти. 
I. Причините, които налагат приемане на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба №2, са както следва:  
1. От периода на приемането на наредбата до настоящия момент настъпиха 

редица промени на закони, като в Закона за общинската собственост, Закона за 
устройство на територията, Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и други. 

В Закона за устройство на територията (ЗУТ) са предвидиха нови правомощия за 
Общинските съвети и на кметовете на общини, касаещи ползването на части от улици, 
тротоари, площади, озеленени площи за широко обществено ползване и други имоти и 
обекти – публична общинска собственост, за извършване на търговска и/или друга 
дейност на открито чрез съоръжения и елементи – открити щандове, апарати, грилове, 
хладилни витрини, щендери, колички и други подобни, така наречените преместваеми 
обекти.  

По настоящем, в изпълнение на изискванията на ЗУТ е приета специална наредба 
(Наредба № 6 на Общински съвет гр. Завет), в чиято предмет е включена уредбата на 
използването на поземлени имоти – общинска собственост за поставяне на преместваеми 
обекти, като в същото време  те не са изключени от обхвата на Наредба 2, което създава 
правна несигурност, както на служителите на общинската администрация, така и на 
гражданите, изразяващи се в това, че не е ясно по реда на коя от двете наредби ще бъде  

 



                                           
 

 
 
 

разрешено ползването на имоти – собственост на Община Завет за поставяне на 
преместваеми обекти.  

С цел да се премахне правната несигурност в обществените отношения, свързани 
с поставянето на преместваеми обекти върху поземлени имоти – общинска собственост е 
необходимо, същите да бъдат изключени от обхвата на Наредба 2  и да бъдат регулирани 
единствено от специалната наредба, приета  на основание ЗУТ. Това може да се 
постигне, като в чл. 1, ал. 3 от Наредба № 2, където са изброени обществените 
отношения, които  се уреждат с отделни наредби на Общинския съвет, трябва да се 
добави нова точка 8, която да гласи: 

 
„т. 8. поставянето на временни преместваеми съоръжения и елементи за търговия 

върху имоти и обекти – общинска собственост на територията на Община Завет. 
 
2. Съгласно чл. 8, ал. 3 от ЗОС, в наредбата на общинския съвет (Наредба №2) 

се определя и редът за предоставяне под наем на имоти или части от тях-общинска 
собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи 
звена. 

Такъв ред към настоящия момент не е уреден в Наредба 2 и това обстоятелство 
създава правна празнота и несигурност, в случаите на отдаване под наем на имоти, 
предоставени под управление на училища, детски градини и обслужващи звена. За да се 
въведе ред и да се избегне правната празнота в посочените обществени отношения е 
необходимо в Наредба 2 да се определи и редът за предоставяне под наем на имоти или 
части от тях - общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски 
градини и обслужващи звена. Това може да се случи, като се добави нов член 26а, със 
следния текст: 

„Чл. 26а. (1) Предоставяне под наем на имоти или части от тях - общинска 
собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи 
звена се извършва от директорите на съответните заведения, след провеждане на 
публичен търг или публично оповестен конкурс, без приемане на решение от Общинския 
съвет  гр. Завет. 

 (2) Процедурата по провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс 
се открива със заповед на директора на съответното училище или детска градина, след 
прието решение от Обществения съвет, а при случаите, в които такива не са създадени от 
педагогическия съвет. В останалите случаи със заповед на директора на съответното 
заведение. Заповедта се публикува интернет страницата на съответното заведени, един 
вестник  и на определено за целта място в сградата на съответното заведение.  

(3) За повеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, директорите 
на съответните училища, детски градини и обслужващи звена, определят състав от 
своята администрация и назначават комисия в нечетен състав. В състава на комисиите 
могат да се включат и лица, извън администрацията на съответното заведение. 

(4)  В състава на комисията, назначавана от директора на съответното заведение, 
задължително се включват по двама  представителя на съответния обществен съвет, ако 
има създаден такъв, съответният кмет на кметство на населеното място в което се намира 
заведението или определен от него длъжностно лице. В случаите, когато съответното 
заведение е на територията на гр. Завет, в състава на комисията се включва  длъжностно 
лице, определено от Кмета на Община Завет.   

 



                                           
 

 
 
 

(5) Началният размер на наема по ал. 1, не може да бъде по-нисък от началните 
цени посочени в приложение № 1 към чл. 25, ал. 2 от настоящата наредба или в случаите, 
когато се отдават земеделски земи, по – ниски от средното годишно рентно плащане в 
съответното землище за съответната стопанска година. В останалите случаи, наемната 
цена, не може да бъде по-малка от пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител. 
Оценката се изготвя, след възлагане от директора на съответното училище, детска 
градина и обслужващо звено. 

(6) Договорът за наем с определения наемател се сключва от директора на 
съответното училище, детска градина и обслужващо звено. Не може да се сключи 
договор с лица, които към датата на провеждане на търга, съответно сключване на 
договор за отдаване под наем имат задължения, към Община Завет или по отношение на 
съответното заведение независимо от характера на задължението.  

(7) В договора се включва условието, че наемните цени се увеличат ежегодно с 
размера на официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от 
Националния статистически институт. 

 (8) Не се допускат до участие в търг или конкурс лица, които по отношение на 
Община Завет или по отношение на съответното училище, детска градина и обслужващо 
звено са неизправни длъжници – имат неизплатени наеми, концесионни възнаграждения, 
неиздължени данъци и такси, както и лица, чийто договор за наем е прекратен по тяхна 
вина в три годишен срок преди провеждане на търга или конкурса.  

(9) Директорът на съответното училище, детска градина и обслужващо звено 
извършва служебно проверка, като изисква от Кмета на Община Завет информация за 
наличието или липсата на задължения към Община Завет за съответния участник в  
публичния търг или публично оповестения конкурс към датата на провеждане на търга, 
съответно на сключване на договора. 

(10) Директорите на съответните училища, детски градини и обслужващи звена и 
назначените от тях комисии, провеждат публичния търг или публично оповестения 
конкурс, като прилагат разпоредбите на глава пета от настоящата наредба съответно, 
доколкото не противоречат на правилата по настоящия член. 

3. В разпоредбата на чл. 8, ал. 7 от ЗОС се предвиди, че Кметовете на райони, 
кметовете на кметства, кметските наместници или определени от тях служители от 
съответната администрация се включват в състава на комисиите по провеждането на 
търговете или конкурсите в случаите, в които предоставянето под наем, под аренда или 
разпореждането с имоти на територията на района или на съответното населено място се 
извършва от кмета на общината, както и в комисиите за възлагане изпълнението на 
дейности и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горските 
територии в съответното населено място - общинска собственост. 

 В тази връзка е необходимо чл. 64, ал. 2 от наредбата да се измени така:  
„(2) В състава на комисията задължително се включва, служители от общинска 

администрация гр. Завет, правоспособен юрист и кмета на кметството или определен от 
него служител в случаите, в които предоставянето под наем, под аренда или 
разпореждането с имоти на територията на съответното населено място се извършва от 
кмета на общината, както и в комисиите за възлагане изпълнението на дейности и за 
ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горските територии в 
съответното населено място - общинска собственост.“ 

4. Съгласно чл.8, ал. 10 от ЗОС,  стратегията по ал. 8, планът за действие за 
общинските концесии и програмата по ал. 9, както и промените в тях се обявяват на  



                                           
 

 
 
 

населението по ред, определен в наредбата на общинския съвет, и се публикуват и на 
интернет страницата на общината. 

Към настоящия момент в Наредба № 2 е предвидено, че  същите  се обявяват на 
населението като се публикуват по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните 
актове. На посочените по-горе актове им е предадено качеството на нормативен акт, 
какъвто нито стратегията, нито планът за действие за общинските концесии и годишна 
програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост притежават. 
Съдебната практика, също е категорична, че посочените актове на са нормативни актове.  

Ето защо е необходимо, чл. 8 от наредбата да се измени така: 
„чл. 8. Стратегията по чл. 5, плана по чл. 6 и годишната програма по чл. 7, както и 

промените в тях се обявяват на населението на Община Завет от Кмета на Община Завет 
или определено от него длъжностно лице, чрез публикуването им на интернет 
страницата на Община Завет, в срок от пет работни дни от публикуването на съответното 
решение на Общински съвет гр. Завет. 

5. С разпоредбата на член 64, ал. 6 от Наредба  № 2, е предвидено, че членовете на 
комисията подписват декларация за липса на обстоятелствата по ал. 3 и за 
неразпространение на търговска и служебна информация, свързана с участниците. При 
приемането на наредбата е допусната техническа грешка, като вместо ал. 4 е изписана ал. 
3, поради което посочената ал. 6 е необходимо да се измени така:  

„(6) членовете на комисията подписват декларация за липса на обстоятелствата по 
ал. 4 и за неразпространение на търговска и служебна информация, свързана с 
участниците 

6. С разпоредбата на член 52, ал. 1 от Наредба  № 2, е определен реда за учредяване 
на право на ползване в случаите на чл.39, ал. 3, ал.4 и ал. 5 от ЗОС,  като е посочено, че в 
тези случаи се прилага съответно реда  разпоредбите на чл. 48 от наредбата.  

Тази разпоредба от наредбата е необходимо да се прецизира, като се предвиди, че 
се прилага реда по чл. 48, ал. 2-5 от наредбата, тъй като ал. 1 от посочения член няма 
отношение при учредяване на право на ползване. 

2. Основни цели, които се поставят:  
С приемането на изменението в посочената Наредба №2 на Общински съвет Завет 

се цели същата да се приведе в съответствие с нормативните актове от по-висока степен. 
3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата наредба – 

не са необходими.  
4. Очаквани резултати: Повишаване на приходите от наеми от имоти и части от 

имоти – публична и частна общинска собственост. 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  
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 №2 в съответствие с изискванията на 
чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, е публикуван в Интернет страницата на 
Община Завет на 01.03.2022 год. Към настоящия момент предложения по него не са 
направени. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 75, ал. 4, във връзка с  чл.76, ал. 3, чл. 

79 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс,  чл. 10, ал. 2 и чл. 26, ал. 3 от  



                                           
 

 

 

Закона за нормативните актове във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, 

ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общинският  съвет гр. Завет 

РЕШИ: 
 

           1. Приема Наредба за изменение на Наредба № 2 за придобиване, управление и  
разпореждане с общинско имущество на община Завет, както следва: 

 
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ЗА ПРИДОБИВАНЕ, 
УПРАВЛЕНИЕ И  РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО  

НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 
 

§1. Чл. 1, ал.3 се създава т. 8:  
„т. 8. Поставянето на временни преместваеми съоръжения и елементи за търговия върху 
имоти и обекти – общинска собственост на територията на Община Завет. 

 
§2.  Създава се член 26а: 
„Чл. 26а. (1) Предоставяне под наем на имоти или части от тях - общинска 

собственост, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи 
звена се извършва от директорите на съответните заведения, след провеждане на 
публичен търг или публично оповестен конкурс, без приемане на решение от Общинския 
съвет  гр. Завет. 

 (2) Процедурата по провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс 
се открива със заповед на директора на съответното училище или детска градина, след 
прието решение от Обществения съвет към съответното училище, а при случаите, в 
които такива не са създадени от педагогическия съвет. В останалите случаи със заповед 
на директора на съответното заведение. Заповедта се публикува интернет страницата на 
съответното заведени, един вестник  и на определено за целта място в сградата на 
съответното заведение.  

(3) За повеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, директорите 
на съответните училища, детски градини и обслужващи звена, определят състав от 
своята администрация и назначават комисия в нечетен състав. В състава на комисиите 
могат да се включат и лица, извън администрацията на съответното заведение. 

(4) В състава на комисията, назначавана от директора на съответното заведение, 
задължително се включват по двама  представителя на съответния обществен съвет, ако 
има създаден такъв, съответният кмет на кметство на населеното място в което се намира 
заведението или определен от него длъжностно лице. В случаите, когато съответното 
заведение е на територията на гр. Завет, в състава на комисията се включва  длъжностно 
лице, определено от Кмета на Община Завет.   

 (5) Началният размер на наема по ал. 1, не може да бъде по-нисък от началните 
цени посочени в приложение № 1 към чл. 25, ал. 2 от настоящата наредба или в случаите, 
когато се отдават земеделски земи, по – ниски от средното годишно рентно плащане в 
съответното землище за съответната стопанска година. В останалите случаи, наемната 
цена, не може да бъде по-малка от пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител. 
Оценката се изготвя, след възлагане от директора на съответното училище, детска 
градина и обслужващо звено. 



                                           
 

 
 
 

(6) Договорът за наем с определения наемател се сключва от директора на 
съответното училище, детска градина и обслужващо звено. Не може да се сключи 
договор с лица, които към датата на провеждане на търга, съответно сключване на 
договор за отдаване под наем имат задължения, към Община Завет или по отношение на 
съответното заведение независимо от характера на задължението.  

(7) В договора се включва условието, че наемните цени се увеличат ежегодно с 
размера на официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван 
от Националния статистически институт. 
  (8) Не се допускат до участие в търг или конкурс лица, които по отношение на 

Община Завет или по отношение на съответното училище, детска градина и обслужващо 
звено са неизправни длъжници – имат неизплатени наеми, концесионни възнаграждения, 
неиздължени данъци и такси, както и лица, чийто договор за наем е прекратен по тяхна 
вина в три годишен срок преди провеждане на търга или конкурса.  

(9) Директорът на съответното училище, детска градина и обслужващо звено 
извършва служебно проверка, като изисква от Кмета на Община Завет информация за 
наличието или липсата на задължения към Община Завет за съответния участник в  
публичния търг или публично оповестения конкурс към датата на провеждане на търга, 
съответно на сключване на договора. 

(10) Директорите на съответните училища, детски градини и обслужващи звена и 
назначените от тях комисии, провеждат публичния търг или публично оповестения 
конкурс, като прилагат разпоредбите на глава пета от настоящата наредба съответно, 
доколкото не противоречат на правилата по настоящия член. 

 
§3. В чл. 64, ал. 2 се измени така:  
„(2) В състава на комисията задължително се включват: служители от общинска 

администрация гр. Завет, правоспособен юрист и кмета на кметството или определен от 
него служител в случаите, в които предоставянето под наем, под аренда или 
разпореждането с имоти на територията на съответното населено място се извършва от 
кмета на общината, както и в комисиите за възлагане изпълнението на дейности и за 
ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горските територии в 
съответното населено място - общинска собственост.“ 

 
§4. Чл. 8 се измени така: 
„ чл. 8. Стратегията по чл. 5, плана по чл. 6 и годишната програма по чл. 7, както и 

промените в тях се обявяват на населението на Община Завет от Кмета на Община Завет 
или определено от него длъжностно лице, чрез публикуването им на интернет 
страницата на Община Завет, в срок от пет работни дни от публикуването на съответното 
решение на Общински съвет гр. Завет. 

 
§5. Чл.52, ал. 1 се изменя така:  

„Чл.52 (1) В случаите на чл.39, ал. 3, ал.4 и ал. 5 от ЗОС, се прилагат съответно 
разпоредбите на чл. 48, ал. 2-5 от наредбата.“ 

 
§6. Чл. 64, ал.6 се измени така 
 „(6) членовете на комисията подписват декларация за липса на обстоятелствата по 

ал. 4 и за неразпространение на търговска и служебна информация, свързана с 
участниците.“ 



                                           
 

 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§7. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за 

придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на община Завет влиза 
в сила след публикуването й на интернет страницата на община Завет. 

  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, чрез Общински – съвет – гр. 
Завет. 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

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

Протокол  № 27 от 15.04.2022 година 
 
 

ПО  ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 
Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на 

законно построените върху нея сгради, с адрес гр. Завет, ул. „Хан Крум“ № 31А. 
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  № 279 
 

Постъпило е заявление от лицето Николай Колев с Вх. № 94Н-687-8/14.02.2022 
г., жител на гр. Исперих с искане за продажба на земя – частна общинска собственост,  
върху който заявителят има законно построена двуетажна жилищна сграда с 
разгърната застроена площ 158,23 кв.м. и второстепенна постройка със застроена 
площ 125 кв.м. В заявлението си лицето е представил нотариален акт за собственост 
на недвижим имот с № 48, том I, дело № 41 от 02.02.2022 г., където е видно, че 
същият е изцяло собственик на сградите. Община Завет е собственик на земята, 
съгласно акт за частна общинска собственост № 1123/29.03.2022 г.   

Редът за продажба на общинска земя на собственика на законно построена 
върху нея сграда е описан в чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС: 

Чл.35, ал.3 Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика 
на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг 
или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. 

Чл.41, ал.2 Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - 
общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните 
им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от 
общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени 
по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при 
провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права 
върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, 
определени от общинския съвет. 

Съгласно чл.39, ал.1 от Наредба № 2 на Общински съвет гр. Завет продажбата 
на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху 
нея сграда, се извършва от кмета на общината, след решение на общинския съвет, без 
търг или конкурс.  

Имотът е включен в годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост при община Завет за 2022 г., изготвена е пазарна 
оценка на имота от лицензиран оценител, както и данъчна оценка от МДТ – Завет.  

Общински съвет – гр. Завет също така трябва да се съобрази и с разпоредбата 
на чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, който гласи, че при отдаване под наем, под аренда, при  



                                           
 

 
 
 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти 
и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на съответното 
населено място извън територията на общинския център, извън случаите на 
приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет определя:  

        1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински 
нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и 
текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на 
съответното населено място. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 1 от 
Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал.3 и чл. 41, 
ал.2 от Закона за общинска собственост и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Наредба № 2 за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Общински съвет – гр. Завет, Общинският съвет гр. Завет  

 

РЕШИ: 

 
1. Приема изготвената експертната оценка, за имот представляващ дворно 

място с площ 1125 кв.м., с УПИ ХII – общинско от кв. 50 по ПУП на гр. Завет, общ. 
Завет, обл. Разград в размер на 7312,50 лв. без ДДС.  

2. Да се продаде на Николай Колев, жител на гр. Исперих, недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в гр. Завет, ул. „Хан Крум“ № 31А, с УПИ 
ХII – общинско от кв. 50 по действащ ПУП на гр. Завет, с площ 1125 кв.м., за сумата 
от  7312,50 лв. без ДДС. Данъчната оценка на имота е 6 354,60 лева. Имотът е отреден 
за жилищно строителство, за същия има съставен АЧОС № 1123/29.03.2022 г.    

3. Възлага на кмета на община Завет да издаде заповед и сключи договор за 
продажба на имота, описан в т.2 от настоящето решение. 
           4.  Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се 
използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на 
социалната и техническата инфраструктура на територията на гр. Завет, Община 
Завет.  
           5.  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, чрез 
Общинския съвет – гр. Завет. 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 

 
 
 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 27 от 15.04.2022 година 

 
ПО  ПЕТА  ТОЧКА 
Продажба на недвижим имот – празно дворно място, собственост на 

община Завет в с. Прелез. 
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  № 280 
В общинска администрация гр. Завет е постъпило заявление от  страна на 

физическо лице за закупуване на недвижим имот, находящ се в с. Прелез, с адрес ул. 
„Вела Пеева“ № 4 с площ 745 кв.м. За имота има съставен АЧОС № 627/16.04.2003 г., 
вписан в Служба по вписванията. 

Имотът е включен в Програмата за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2022 г., приета от Общински съвет Завет, с която са 
определени общинските имоти, които Община Завет има намерение да продаде през 
2022 г.  

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 недвижимия имот - празно дворно място с площ 745 кв.м., находящ се в с. 
Прелез кв. 2 УПИ II – общинско, съгласно действащия ПУП на с. Прелез, одобрен със 
заповед № 109/03.08.1992 год. на кмета на община Завет, ул. „Вела Пеева“ № 4, е 
изготвена данъчна оценка по чл. 264 от ДОПК и пазарна оценка от лицензиран 
оценител, както следва: 

Данъчна оценка на имота: 1 412,50 лв. 
Пазарна оценка на имота:  1 862,50 лв.  
С продажбата на имота ще се реализира годишната програма, както и ще 

постъпят и допълнителни приходи в общинския бюджет, от една страна, а от друга ще 
бъде удовлетворен желанието на заявителя - жител на Община Завет. 

Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА при отдаване под наем, под 
аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на 
територията на съответното населено място извън територията на общинския център, 
извън случаите на приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет 
определя:  



                                           
 

 

 

1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински 
нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за 
основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на 
територията на съответното населено място;  

2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско 
имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски 
територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, 
общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 
съответното населено място. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 1 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 Общинския съвет - гр. Завет за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр. Завет  
 

РЕШИ:   
 

1. Да се извърши продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на имот в с. 
Прелез  – частна общинска собственост, както следва: 

     1.1. Празно дворно място с площ 745 кв.м., находящ се в с. Прелез кв. 2 УПИ II – 
общинско, съгласно действащия ПУП на с. Прелез, одобрен със заповед № 
109/03.08.1992 год. на кмета на община Завет, ул. „Вела Пеева“ № 4. За имота има 
съставен АЧОС № 627/16.04.2003 г.   

Данъчна оценка на имота: 1 412,50 лв. 
Пазарна оценка на имота:  1 862,50 лв. 

     Определя начална тръжна цена: 1 862,50 лв.  
2. Приема изготвената пазарна оценка на оценител на недвижими имоти по т. 1. 

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

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

 5. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 
продажба на горепосочения имот 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. Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват 
за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и 
техническата инфраструктура на територията на с. Прелез, Община Завет.  

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му 
пред   Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет – гр. 
Завет. 

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



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
      Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 27 от 15.04.2022 година 

 
 

ПО  ШЕСТА  ТОЧКА 
Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на 

законно построена върху нея сграда. 
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  № 281 

 
Постъпило е заявление от лицето Ердинч Ахмед с Вх. № 94Е-26-1/28.02.2022 

г., жител на с. Прелез с искане за продажба на земя – частна общинска собственост,  
върху който заявителят има законно построена жилищна сграда със застроена площ 
60 кв.м. В заявлението си лицето е представил нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот с № 84, том I, дело № 74 от 23.02.2022 г., където е видно, че 
същият е изцяло собственик на сградите. Община Завет е собственик на 2007,75/2020 
кв.м. идеална част от земята, съгласно акт за поправка на акт за частна общинска 
собственост № 1122/29.03.2022 г.   

Редът за продажба на общинска земя на собственика на законно построена 
върху нея сграда е описан в чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС: 

Чл.35, ал.3 Продажба на земя - частна общинска собственост, на собственика 
на законно построена върху нея сграда се извършва от кмета на общината без търг 
или конкурс по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. 

Чл.41, ал.2 Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - 
общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните 
им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от 
общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени 
по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при 
провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права 
върху имоти - общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, 
определени от общинския съвет. 

Съгласно чл.39, ал.1 от Наредба № 2 на Общински съвет гр. Завет продажбата 
на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена върху 
нея сграда, се извършва от кмета на общината, след решение на общинския съвет, без 
търг или конкурс.  

Имотът е включен в годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост при община Завет за 2022 г., изготвена е пазарна 
оценка на имота от лицензиран оценител, както и данъчна оценка от МДТ – Завет.  

Общински съвет – гр. Завет също така трябва да се съобрази и с разпоредбата 
на чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, който гласи, че при отдаване под наем, под аренда, при 
ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти  



                                           
 

 
 
 

и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на съответното 
населено място извън територията на общинския център, извън случаите на 
приватизация, с решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет определя:  

        1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински 
нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и 
текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на 
съответното населено място. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 1 от 
Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал.3 и чл. 41, ал.2 
от Закона за общинска собственост и във връзка с чл. 39, ал. 1 от Наредба № 2 за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет 
– гр. Завет, Общинският  съвет гр. Завет 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема изготвената експертната оценка, за имот представляващ дворно 
място с площ 2007,75/2020 кв.м., с УПИ III – 8 от кв. 2 по ПУП на с. Прелез, общ. 
Завет, обл. Разград в размер на 5019,38 лв. без ДДС.  

2. Да се продаде на Ердинч Ахмед, жител на с. Прелез, недвижим имот – 
частна общинска собственост, находящ се в с. Прелез, ул. „Вела Пеева“ № 6, с УПИ 
III – 8 от кв. 2 по действащ ПУП на с. Прелез, с площ 2007,75/2020 кв.м., за сумата от  
5019,38 лв. без ДДС. Данъчната оценка на имота е 3 806,70 лева. Имотът е отреден за 
жилищно строителство, за същия има съставен акт за поправка на акт за частна 
общинска собственост № 1122/29.03.2022 г. 

3. Възлага на кмета на община Завет да издаде заповед и сключи договор за 
продажба на имота, описан в т.2 от настоящето решение. 
           4.  Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се 
използват за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на 
социалната и техническата инфраструктура на територията на с. Прелез, Община 
Завет.  
           5.  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, чрез 
Общинския съвет – гр. Завет. 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 
 

 
 
 
 



                                           
 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 27 от 15.04.2022 година 

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

чрез публичен търг с явно наддаване.   
   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
Общинският съвет гр. Завет с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

(нула), „Въздържали се”– 2 (двама), отсъства – 1 (един) от проведеното поименно 
гласуване прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 282 
 

      В деловодството на Община Завет е постъпило искане за наемане на част от 
недвижим имот за отглеждане на овце. Имотът за който има интерес за наемане 
представлява масивна сграда „Овцеферма“ със застроена площ 451 кв.м., намираща се в 
двора на ПГЗ „Климент Аркадиевич Тимирязев“, за същия има съставен АПОС № 
171/26.01.2017 г.  
      Заявителят, желае да наеме само 150 кв.м. от имота. От страна на Община Завет е 
възложена изготвяне на пазарна оценка за наем на сградата на независим оценител, като 
цялата сграда е оценена на 5412 лв. годишен наем без ДДС, и 6494,40 лева с ДДС, тоест 
1 лев на квадратен метър за един месец без ДДС и 1,20 лева с ДДС. Предвид на това 
минималният размер на годишния наем за исканата част от имота е в размер на 1800 лв. 
без ДДС за година и 2160 лв. с ДДС. 
     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 чл. 14, ал. 2 от ЗОС, след решение на общинския съвет. Искания имот не е 
предоставен за управление по реда на чл.12 от ЗОС, същия е свободен и може да се 
отдаде под наем на заявителя. 
      Съгласно чл. 14, ал. 2 от ЗОС, отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва 
от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен 
конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без 
търг или конкурс или е определен друг ред. Въз основа на резултатите от търга или 
конкурса се сключва договор за наем от кмета на общината или от оправомощено от него 
длъжностно лице. 
      Съгласно чл. 8, ал.1 и ал.2 от ЗОС, придобиването, управлението и 
разпореждането с имоти и вещи-общинска собственост, се извършват под общото 
ръководство и контрол на общинския съвет. 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. С договор за наем не може да се възлагат  



                                           
 

 
 
 

строителство и/или услуги по смисъла на Закона за концесиите и на Закона за 
обществените поръчки, когато прогнозната стойност на приходите на наемателя за срока 
на договора е по-висока от европейския праг по смисъла на Закона за концесиите. 
       В чл. 32 от Наредба № 2 на Общинският съвет гр. Завет, е описано, че: 
Ал. 1. Отдаването под наем на имоти – публична общинска собственост по чл. 23, ал. 1 
от наредбата, се извършва от Кмета на Община Завет, чрез публичен търг или публично 
оповестен конкурс по реда на глава пета от тази наредба, освен ако в закон е предвидено 
предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс или е определен друг ред, 
след решение на Общинския съвет за срок до 10 години.  
Ал. 2. Части от имоти се отдават под наем по реда и за срока по ал. 1, при условие, че 
наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват. 
Ал. 3. С решението си по ал. 1, Общинския съвет определя начина за отдаване под 
наем - търг или конкурс и началната тръжна или конкурсна наемна цена. 
Ал. 4  Решенията на Общинския съвет се вземат въз основа на предложение или 
докладна записка, изготвена при условията на чл.2, ал.11 или следващи от наредбата. 
        Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5 от Закон за местното самоуправление и 
местната администрация /ЗМСМА/, при отдаване под наем, под аренда, при ползване на 
дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи - 
общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място 
извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация, с решението 
по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет определя: 
       1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински 

нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и 

текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на 

съответното населено място;  

       2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско 
имущество, извън имуществото по т.1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски 
територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, 
общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 
съответното населено място. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.52, ал.5, т.2 от 
ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 4, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, във 
връзка на чл. 32, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба № 2 на Общинският съвет гр. Завет,  
Общинският съвет гр. Завет   

 

РЕШИ: 
 1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 

10 години на част с площ от 150 кв.м., от имот, представляващ масивна сграда 
„Овцеферма“, целия с площ 451 кв.м., с местонахождение гр. Завет, общ. Завет, обл. 
Разград, квартал 70, УПИ II „Средно професионално училище“, съгласно действащия 
ПУП на гр. Завет, обл. Разград, одобрен със Заповед № 280/31.05.1979 год. на кмета на 
община Завет, ул. „Освобождение“ № 7.  

2. Възлага на Кмета на Община Завет да организира процедурата за провеждане 
на публичния търг за имота описан в т.1 на настоящото решение.  

3. Имотът по т. 1 да се ползва само по предназначение.  
 



                                           
 

 
 
 

4. Определя начална тръжна цена на имота по т.1 - 1800 лв. годишен наем без 
ДДС.  

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, както и лица, чийто договор за наем е 
прекратен по тяхна вина в три годишен срок преди провеждане на търга или конкурса.    
     8. Определя 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско 
имущество, извън имуществото по т.1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски 
територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, 
общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 
гр. Завет.  
      9. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 
Областния управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 
му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет – гр. 
Завет. 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

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

Протокол  № 27 от 15.04.2022 година 
 

 
ПО  ОСМА  ТОЧКА 

 Разпореждане с недвижими имоти – празни дворни места, собственост на 

община Завет в с. Острово.   

  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  № 283 
 

В общинска администрация гр. Завет е постъпило заявление от  страна на физическо 
лице за закупуване на недвижими имоти общо 13 броя, находящи се в с. Острово. 
       Имотите са включени в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост за 2022 г., приета от Общински съвет Завет, с която са определени 
общинските имоти, които Община Завет има намерение да продаде през 2022 г.  
       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 недвижимите имоти - празни дворни места в с. Острово са изготвени данъчни 
оценки по чл. 264 от ДОПК и пазарни оценки от лицензиран оценител, както следва: 
      1. Празно дворно място с площ 1327 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Струма“ № 22. 
     Данъчна оценка на имота: 4 507,80 лв. 
     Пазарна оценка на имота:  5 308,00 лв.  
      2. Празно дворно място с площ 1233 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 23. 
     Данъчна оценка на имота: 4 188,50 лв. 
     Пазарна оценка на имота:  4 932,00 лв. 

3. Празно дворно място с площ 1095 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 21. 

Данъчна оценка на имота: 3 719,70 лв. 

Пазарна оценка на имота:  4 380,00 лв. 

4. Празно дворно място с площ 1261 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 19. 

Данъчна оценка на имота: 4 283,60 лв. 

Пазарна оценка на имота:  5 044,00 лв. 

5. Празно дворно място с площ 610 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 17. 

Данъчна оценка на имота: 2 072,20 лв. 

Пазарна оценка на имота:  2 440,00 лв. 

6. Празно дворно място с площ 651 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 15. 



                                           
 

 
 
 

Данъчна оценка на имота: 2 211,40 лв. 
Пазарна оценка на имота:  2 604,00 лв. 

     7. Празно дворно място с площ 1205 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 13. 
Данъчна оценка на имота: 4 093,40 лв. 
Пазарна оценка на имота:  4 820,00 лв. 
8. Празно дворно място с площ 1314 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Арда“ № 11. 
Данъчна оценка на имота: 4 463,70 лв. 
Пазарна оценка на имота:  5 256,00 лв. 
9. Празно дворно място с площ 1311 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Струма“ № 

12. 
Данъчна оценка на имота: 4 453,50 лв. 

      Пазарна оценка на имота:  5 244,00 лв. 
      10. Празно дворно място с площ 1234 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Струма“ № 14. 
      Данъчна оценка на имота: 4 191,90 лв. 
      Пазарна оценка на имота:  4 936,00 лв. 

11. Празно дворно място с площ 1368 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Струма“ № 16. 
Данъчна оценка на имота: 4 647,10 лв. 
Пазарна оценка на имота:  5 472,00 лв. 
12 Празно дворно място с площ 1402 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Струма“ № 18. 
Данъчна оценка на имота: 4 762,60 лв. 
Пазарна оценка на имота:  5 608,00 лв. 
13. Празно дворно място с площ 1301 кв.м., с адрес с. Острово, ул. „Струма“ № 20. 
Данъчна оценка на имота: 4 419,50 лв. 
Пазарна оценка на имота:  5 204,00 лв. 
Посочените по-горе имоти не са необходими за нуждите на общинска администрация 

гр. Завет, не се ползват, но генерират ненужни разходи по тяхната поддръжка, изплащане на 
съответните данъци за тях и т.н. 

С продажбите на имотите ще се реализира годишната програма, както и ще постъпят 
и допълнителни приходи в общинския бюджет, от една страна, а от друга ще бъде 
удовлетворен желанието на заявителя - жител на Община Завет и ще бъдат намалени 
разходите на общината, във връзка с поддържането им. 

Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА при отдаване под наем, под 
аренда, при ползването на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост, които се намират на територията на съответното 
населено място извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация, с 
решението по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет определя:  

 
1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински 
нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и 
текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на 
съответното населено място;  
2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско 

имущество, извън имуществото по т. 1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски 
територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, 
общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 
съответното населено място. 

 



                                           
 

 
 
 

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 1 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 Общинския съвет - гр. Завет за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр. Завет   

 
РЕШИ: 

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

Острово  – частна общинска собственост, както следва: 
     1.1. Празно дворно място с площ 1327 кв.м., находящ се в с. Острово кв. 5 УПИ I 
– 49, съгласно действащия ПУП на с. Острово, одобрен със заповед № 534/14.06.1969 
год. на кмета на община Завет, ул. „Струма“ № 22. За имота има съставен Акт за 
поправка на акт за частна общинска собственост № 1109/24.03.2022 г.   

Данъчна оценка на имота: 4 507,80 лв. 
Пазарна оценка на имота:  5 308,00 лв. 

     Определя начална тръжна цена: 5 308,00 лв.  
      1.2. Празно дворно място с площ 1233 кв.м., находящ се в с. Острово кв. 5 УПИ 
II – 49, съгласно действащия ПУП на с. Острово, одобрен със заповед № 534/14.06.1969 
год. на кмета на община Завет, ул. „Арда“ № 23. За имота има съставен Акт за поправка 
на акт за частна общинска собственост № 1110/24.03.2022 г.   

Данъчна оценка на имота: 4 188,50 лв. 
Пазарна оценка на имота:  4 932,00 лв. 

     Определя начална тръжна цена: 4 932,00 лв. 
      1.3. Празно дворно място с площ 1095 кв.м., находящ се в с. Острово кв. 5 УПИ 
III – 50, съгласно действащия ПУП на с. Острово, одобрен със заповед № 
534/14.06.1969 год. на кмета на община Завет, ул. „Арда“ № 21. За имота има съставен 
Акт за поправка на акт за частна общинска собственост № 1111/24.03.2022 г.   

Данъчна оценка на имота: 3 719,70 лв. 
Пазарна оценка на имота:  4 380,00 лв. 

     Определя начална тръжна цена: 4 380,00 лв. 
      1.4. Празно дворно място с площ 1261 кв.м., находящ се в с. Острово кв. 5 УПИ 
IV – 53, съгласно действащия ПУП на с. Острово, одобрен със заповед № 
534/14.06.1969 год. на кмета на община Завет, ул. „Арда“ № 19. За имота има съставен 
Акт за поправка на акт за частна общинска собственост № 1112/24.03.2022 г.   

Данъчна оценка на имота: 4 283,60 лв. 
Пазарна оценка на имота:  5 044,00 лв. 

     Определя начална тръжна цена: 5 044,00 лв. 
      1.5. Празно дворно място с площ 610 кв.м., находящ се в с. Острово кв. 5 УПИ V 
– 54, съгласно действащия ПУП на с. Острово, одобрен със заповед № 534/14.06.1969 
год. на кмета на община Завет, ул. „Арда“ № 17. За имота има съставен Акт за поправка 
на акт за частна общинска собственост № 1113/24.03.2022 г.   

Данъчна оценка на имота: 2 072,20 лв. 
Пазарна оценка на имота:  2 440,00 лв. 

     Определя начална тръжна цена: 2 440,00 лв. 
1.6. Празно дворно място с площ 651 кв.м., находящ се в с. Острово кв. 5 УПИ 

VI – 55, съгласно действащия ПУП на с. Острово, одобрен със заповед №  



                                           
 

 

 

534/14.06.1969 год. на кмета на община Завет, ул. „Арда“ № 15. За имота има съставен 
Акт за поправка на акт за частна общинска собственост № 1114/29.03.2022 г.   

Данъчна оценка на имота: 2 211,40 лв. 
Пазарна оценка на имота:  2 604,00 лв. 

     Определя начална тръжна цена: 2 604,00 лв. 
      1.7. Празно дворно място с площ 1205 кв.м., находящ се в с. Острово кв. 5 УПИ 
VII – 58, съгласно действащия ПУП на с. Острово, одобрен със заповед № 
534/14.06.1969 год. на кмета на община Завет, ул. „Арда“ № 13. За имота има съставен 
Акт за поправка на акт за частна общинска собственост № 1115/29.03.2022 г.   

Данъчна оценка на имота: 4 093,40 лв. 
Пазарна оценка на имота:  4 820,00 лв. 

     Определя начална тръжна цена: 4 820,00 лв. 
      1.8. Празно дворно място с площ 1314 кв.м., находящ се в с. Острово кв. 5 УПИ 
VIII – 59, съгласно действащия ПУП на с. Острово, одобрен със заповед № 
534/14.06.1969 год. на кмета на община Завет, ул. „Арда“ № 11. За имота има съставен 
Акт за поправка на акт за частна общинска собственост № 1116/29.03.2022 г.   

Данъчна оценка на имота: 4 463,70 лв. 
Пазарна оценка на имота:  5 256,00 лв. 

     Определя начална тръжна цена: 5 256,00 лв. 
      1.9. Празно дворно място с площ 1311 кв.м., находящ се в с. Острово кв. 5 УПИ 
IХ – 60, съгласно действащия ПУП на с. Острово, одобрен със заповед № 
534/14.06.1969 год. на кмета на община Завет, ул. „Струма“ № 12. За имота има 
съставен Акт за поправка на акт за частна общинска собственост № 1117/29.03.2022 г.   

Данъчна оценка на имота: 4 453,50 лв. 
Пазарна оценка на имота:  5 244,00 лв. 

     Определя начална тръжна цена: 5 244,00 лв. 
      1.10. Празно дворно място с площ 1234 кв.м., находящ се в с. Острово кв. 5 УПИ 
Х – 57, съгласно действащия ПУП на с. Острово, одобрен със заповед № 534/14.06.1969 
год. на кмета на община Завет, ул. „Струма“ № 14. За имота има съставен Акт за 
поправка на акт за частна общинска собственост № 1118/29.03.2022 г.   

Данъчна оценка на имота: 4 191,90 лв. 
Пазарна оценка на имота:  4 936,00 лв. 

     Определя начална тръжна цена: 4 936,00 лв. 
      1.11. Празно дворно място с площ 1368 кв.м., находящ се в с. Острово кв. 5 УПИ 
ХI – 56, съгласно действащия ПУП на с. Острово, одобрен със заповед № 
534/14.06.1969 год. на кмета на община Завет, ул. „Струма“ № 16. За имота има 
съставен Акт за поправка на акт за частна общинска собственост № 1119/29.03.2022 г.   

Данъчна оценка на имота: 4 647,10 лв. 
Пазарна оценка на имота:  5 472,00 лв. 

     Определя начална тръжна цена: 5 472,00 лв. 
      1.12. Празно дворно място с площ 1402 кв.м., находящ се в с. Острово кв. 5 УПИ 
ХII – 52, съгласно действащия ПУП на с. Острово, одобрен със заповед № 
534/14.06.1969 год. на кмета на община Завет, ул. „Струма“ № 18. За имота има 
съставен Акт за поправка на акт за частна общинска собственост № 1120/29.03.2022 г.   

Данъчна оценка на имота: 4 762,60 лв. 
Пазарна оценка на имота:  5 608,00 лв. 



                                           
 

     
 
 

Определя начална тръжна цена: 5 608,00 лв. 
      1.13. Празно дворно място с площ 1301 кв.м., находящ се в с. Острово кв. 5 УПИ 
ХIII – 51, съгласно действащия ПУП на с. Острово, одобрен със заповед № 
534/14.06.1969 год. на кмета на община Завет, ул. „Струма“ № 20. За имота има 
съставен Акт за поправка на акт за частна общинска собственост № 1121/29.03.2022 г.   

Данъчна оценка на имота: 4 419,50 лв. 
Пазарна оценка на имота:  5 204,00 лв. 

     Определя начална тръжна цена: 5 204,00 лв. 
2. Приема изготвените  пазарни оценки 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. Не се допускат до участие в публичния търг лица, които по отношение на 
община Завет са неизправни длъжници, както и лица, чийто договор за наем е 
прекратен по тяхна вина в три годишен срок преди провеждане на търга или конкурса. 

 6. Определя 30 на сто от постъпленията от продажбата на имота да се използват 
за финансиране на изграждането, за основен ремонт и текущ ремонт на социалната и 
техническата инфраструктура на територията на с. Острово, Община Завет.  

 7.Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на настоящото решение. 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването 
му пред   Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет – гр. 
Завет. 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 
                                                                                                                                                                     

 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

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

Протокол  № 27 от 15.04.2022 година 
 

 
ПО  ДЕВЕТА ТОЧКА 

 Отдаване под наем на поземлен имот от ОПФ в землище с. Сушево.  

   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  № 284 
 

В деловодството на Община Завет е депозирано заявление от Хамза Чакър - 
управител на ЕТ “Асотекс - Хамза Чакър“, ЕИК 826007091, който желае да наеме за срок 
от 10 стопански години поземлен имот с идентификатор 70384.11.1, с площ 140,351 дка, 
с НТП: Друг вид трайно насаждение, частна общинска собственост.  

Имотът, към настоящия момент е предоставен под  наем с договор за наем, вписан 
под акт № 217, том. 3, Вх. рег. № 3450 от 05.12.2017 г. в служба по вписванията гр. 
Кубрат, с наемател Хамза Чакър - управител на ЕТ “Асотекс - Хамза Чакър“ ЕИК 
826007091, който изтича на 30.09.2022 г. 

Посоченият имот е земеделска земя, заета с трайни насаждения. Реда за отдаване 
на земеделски земи от ОПФ е регламентиран в Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ), където в чл.24а, ал.6, е посочено, че земите от общинския 
поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс:  
         1. когато са заети с трайни насаждения;  
         2. когато не са били използвани две или повече стопански години;  
         3. в случаите по чл. 37в, ал. 10;  
         4. на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 
БАБХ, когато земите са пасища, мери или ливади;  
          5. в други случаи, определени в закон. 
 
        Съгласно изготвената пазарна оценка за отдаване под наем на имота, към 
настоящия момент размерът на наема е 60 лева на декар годишен наем. 
        Целесъобразно е имотът да се отдаде под наем на ЕТ “Асотекс - Хамза Чакър“, 
считано от 01.10.2022 г., тъй като същият от пет години се грижи и обработва трайните 
насаждения, изпълнява съвестно задълженията си по договора сключен с община Завет и 
плащал в срок задълженията си към общината. 
       
         Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5 от Закон за местното самоуправление и 
местната администрация /ЗМСМА/, при отдаване под наем, под аренда, при ползване на 
дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи - 
общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място  
 



                                           
 

 
 
 

извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация, с решението 
по чл. 21, ал. 1, т. 8 общинският съвет определя: 
       1. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински 

нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и 

текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на 

съответното населено място;  

       2. не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско 
имущество, извън имуществото по т.1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски 
територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, 
общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 
съответното населено място. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.52, ал.5, т.2 от 
ЗМСМА, чл. 24а, ал. 6, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи, чл. 8, ал. 1 и ал. 2, чл. 14, ал. 2, 3 и 8 от Закона за общинската собственост,  
Общинският съвет гр. Завет   

 

РЕШИ: 
  

1. Дава съгласие поземлен имот с НТП – Друг вид трайно насаждение в землище 
с. Сушево, ЕКАТТЕ 70384, с идентификатор 70384.11.1,  с площ  140,351 дка, находящ 
се в местността „Куффалар“, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 
1124/06.04.2022 г., категория на имота: трета, да бъде отдаден под наем без търг и 
конкурс за срок от 10 години на ЕТ “Асотекс - Хамза Чакър“ ЕИК 826007091, при 
годишна наемна цена в размер на 8 421,06 лева, считано от 01.10.2022 г. 

2. Приема изготвената пазарна оценка, съгласно която годишният размер на наема 
е 60 лева на декар. 
      3. Определя 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско 
имущество, извън имуществото по т.1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски 
територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, 
общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 
с. Сушево.  

4. Възлага на кмета на Община Завет да организира изпълнението на настоящото 
решение, включително да подпише договора за наем по т. 1.  
      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 оспорване в 14-дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет – гр. Завет. 
 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 



                                           
 

 
    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

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

Протокол  № 27 от 15.04.2022 година 
 

 
ПО  ДЕСЕТА ТОЧКА 

 Изменение на Решение № 255 по Протокол № 25 от 17.02.2022 год. 
Общинския съвет – гр. Завет.  
   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъства – 1 (един) от проведеното поименно 
гласуване прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 285 
 

Със свое решение № 255 по Протокол № 25 от 17.02.2022 год. Общинския съвет – 
гр. Завет възложи на кмета на община Завет да организира публичен търг за отдаване на 
земеделски земи от ОПФ за срок от 5 стопански години, като един от имотите, включен 
във въпросното решение е с идентификатор 70384.11.1, с площ 140,351 дка, с НТП: Друг 
вид трайно насаждение, за същия има сключен договор за наем, вписан под акт № 217, 
том. 3, Вх. рег. № 3450 от 05.12.2017 г. в служба по вписванията гр. Кубрат, с наемател 
Хамза Чакър - управител на ЕТ “Асотекс - Хамза Чакър“ ЕИК 826007091, който изтича 
на 30.09.2022 г. 
              

Реда за отдаване на земеделски земи от ОПФ е регламентиран в Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), където в чл.24а, ал.6, е 
посочено, че земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или 
аренда без търг или конкурс:  
         1. когато са заети с трайни насаждения;  
         2. когато не са били използвани две или повече стопански години;  
         3. в случаите по чл. 37в, ал. 10;  
         4. на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 
БАБХ, когато земите са пасища, мери или ливади;  
          5. в други случаи, определени в закон. 
 

Имотът с идентификатор 70384.11.1, е с НТП: Друг вид трайно насаждение, и 
предвид горепосочената разпоредба се предоставя под наем без търг или конкурс, 
поради което е необходимо решение № 255 по Протокол № 25 от 17.02.2022 год. 
Общинския съвет – гр. Завет да бъде изменено, като точка 1.11 от Решение № 255 по 
Протокол № 25 от 17.02.2022 г. на Общински съвет – гр. Завет се отмени. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 
6, т.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 
от Закона за общинската собственост,  Общинският съвет гр. Завет   

 



                                           
 

 

 

РЕШИ: 
  

1. Отменя точка 1.11 от Решение № 255 по Протокол № 25 от 17.02.2022 г. на 
Общински съвет – гр. Завет.  
      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 след обявяването 

му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет – гр. 
Завет. 
 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

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

Протокол  № 27 от 15.04.2022 година 
 

 
ПО  ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за 
организацията и дейността на Общинския съвет Завет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската  администрация мандат 2019 – 2023 г.  
   Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 

 
Общинският съвет гр. Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 1 (един), 

„Въздържали се”– 0 (нула), отсъства – 1 (един) от проведеното гласуване прие 
следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 286 
 

Съгласно чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), Общинският съвет приема правилник за организацията и 
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

В изпълнение на това правомощие Общинският съвет гр. Завет е приел 
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет Завет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската  администрация мандат 2019 – 2023 г. (Приет с 
Решение № 15  по Протокол № 03 от 16.12.2019 г., изм. и доп. с Решение № 118  по 
Протокол № 12 от 22.10.2020г., изм. и доп. с Решение № 160  по Протокол № 16 от 
25.02.2021г. на Общински съвет гр. Завет), наречена по – долу Правилника.  

От приемането му, към настоящия момент е допълнен и изменян два пъти, като е 
необходимо да бъде изменен и допълнен за пореден път. 

I. Причините, които налагат приемане на Правилник за изменение и 
допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет 
Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
мандат 2019 – 2023 г., са както следва:  

От приемането на Правилника до настоящия момент ЗМСМА беше изменен три 
пъти, като при всички изменения на Общинските съвети се възложиха допълнителни 
правомощия, които трябва да намерят своето изражение в настоящия Правилник. Освен 
това, при извършена съпоставка на разпоредбите на Правилника и ЗМСМА се 
констатираха разпоредби, които се нуждаят от прецизиране. 

II.  Основни цели, които се поставят:  
С приемането на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Oбщинския съвет Завет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023 г. се цели 
същият да се приведе в съответствие с нормативните актове от по-висока степен. 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Правилник за 
изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Oбщинския 
съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
мандат 2019 – 2023 г., както и самия Правилник не са необходими.  



                                           
 

 
 
 

IV. Очаквани резултати: След приемане на Правилника за изменение и 
допълнение на Правилника за организацията и дейността на Oбщинския съвет Завет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 
2023 г., очакваните резултати са свързани със законосъобразно протичане на 
организацията и дейността на Общинския съвет гр. Завет. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  
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 Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 
организацията и дейността на Oбщинския съвет Завет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023 г., в 
съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, е 
публикуван на интернет страницата на Община Завет на 02.03.2022 г. Към настоящия 
момент предложения по него не са направени. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 75, ал. 4, във връзка с чл. 76, ал. 3, 
чл. 79 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, чл. 10, ал. 2 и чл. 26, ал. 3 от 
Закона за нормативните актове във връзка с чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА,  Общинският съвет 
гр. Завет   

 

РЕШИ:  
1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията 

и дейността на Oбщинския съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация мандат 2019 – 2023 г., както следва: 

 
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Oбщинския съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация мандат 2019 – 2023 г. 

 
§1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1: 

  а) т.1 се изменя така: 
„т. 1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове с 

мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците“. 
 

б) т. 2 се изменя така: 
„2. одобрява структурата и общата численост на общинската администрация в 

общината, кметството по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от 
половината от общия брой на съветниците“ 

 
в) т. 3 се изменя така: 

„3. избира и освобождава председателя на общинския съвет с мнозинство повече 
от половината от общия брой на съветниците“ 

 
г) т. 4 се изменя така: 

 



                                           
 

 
 
 

„4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на 
действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от 
общинския бюджет по предложение на кмета с мнозинство повече от половината от 
присъстващите общински съветници“. 

 
д) т. 5 се изменя така: 

„5. приема и изменя годишния бюджет на общината, включително и 
показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за кметствата, с 
изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет 
по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси, осъществява контрол, 
приема и изменя отчета за изпълнението му с мнозинство повече от половината от 
общия брой на съветниците, като начина на гласуване е поименно“. 

 
е) т. 6 се изменя така: 

„6. определя размера на местните такси и цените на услуги с мнозинство повече 
от половината от общия брой на съветниците, като начина на гласуване е поименно“. 

 
ж) т. 7 се изменя така: 

„7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на 
кметства с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, като 
начина на гласуване е поименно“. 

 
з) т. 8 се изменя така: 

„8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски 
дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в техните 
органи с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, като начина 
на гласуване е поименно“. 

 
и) т. 9 се изменя така: 

„9. приема решения за ползване на кредити, за предоставяне на безлихвени 
заеми и както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за 
заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции, 
при условия и по ред, определени със закон, с мнозинство повече от половината от 
общия брой на съветниците, като начина на гласуване е поименно“. 

 
й) т. 15 се изменя така: 

„15. създава кметства при условията и по ред, определени със закон, с 
мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците“. 

 
к) т. 16 се изменя така: 

„16. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи 
територията и границите на общината с мнозинство повече от половината от общия 
брой на съветниците“. 

 
л) т. 18 се изменя така: 

 



                                           
 

 
 
 

„18. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на 
населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от 
общия брой на съветниците“. 
 

м) т. 21 се изменя така: 
„21. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителна 

компетентност на други органи с мнозинство повече от половината от присъстващите 
общински съветници“ 
 

н) т. 22 се изменя така: 
„22. по предложение на кмета на общината утвърждава показателите по чл. 45, 

ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за кметствата и населените места с кметски 
наместници, с изключение на тези, които са определени като второстепенни 
разпоредители с бюджет по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси“. 
 

о) създава т. 23: 
„23. обсъжда и приема решения по предложения на кметовете на кметства по 

въпроси от своята компетентност с мнозинство повече от половината от присъстващите 
общински съветници“. 
 

п) създава т. 24: 
„24. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от 

него актове“. 
 

2. ал. 2 се изменя така: 
„(2) Общинският съвет може да избере обществен посредник с мнозинство от 2/3 

от общия брой на общински съветници“. 
3. ал. 3 се изменя така: 
„(3) В случаите по ал. 2, Общинският съвет приема правилник за организацията и 

дейността на обществения посредник с мнозинство повече от половината от общия 
брой на съветниците“. 

 
§2. Чл. 7 се измени така: 
„ чл. 7 Първото заседание на общинския съвет се открива и ръководи от най-

възрастния от присъстващите общински съветници“.  
 

§3.  чл. 11, се правят следните изменения и допълнения: 
 

1. ал. 1 се изменя така 
 

„(1) Правомощията на председателя на общинския съвет се прекратяват 
предсрочно при: 

1. подаване на оставка; 
2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като 

председател за повече от три месеца с решение на общинския съвет; 
3. при поставяне под запрещение; 
4. при смърт; 



                                           
 

 
 
 

5. влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по ЗПКОНПИ. 
 
2. В ал. 2, изр. второ се отменя. 

 
3. Създават се ал. 3-5: 

 „(3) В случаите по ал. 1, т. 1, прекратяването на пълномощията се извършва, без 
да се обсъждат мотивите и без да се гласува. Подадената оставка поражда действие от 
обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет, а по т. 3, т. 4 и т. 5 от 
момента на настъпване на събитието или влизане в сила на решението на Общинския 
съвет. 

(4) В случаите по ал. 1, т. 2, решението на общинския съвет се взема по реда за 
избор на председател на съвета. 

(5) При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на съвета, 
нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката или приемане на 
решението, или на следващото заседание. В случаите по ал. 1, т. 3 и т. 4 нов избор се 
провежда на първото заседание след настъпване на някое от събитията“. 

 
 §4.  Създава се чл. 11а: 
 

„Чл. 11а (1) Общинският съвет може да избере от състава на общинските 
съветници заместник-председател по предложение на общински съветник или 
председателя на Общинския съвет. 
 (2) Заместник – председателят на Общинският съвет се избира и освобождава с 
явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой общински 
съветници. 
  (3) Заместник - председателят  може да бъде предсрочно освободен  по реда на чл. 
11, ал.1 от настоящия правилник. 

(4) При предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при негово 
отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се 
председателства от избран съветник или от заместник-председател, ако има избран 
такъв.  

(5) Освен да председателства заседанията на Общинския съвет, Заместник – 
председателят изпълнява всички други функции на председателя на Общинския съвет, 
при неговото отсъствие. 

(6) Председателят на Общинския съвет, уведомява заместник-председателя по 
неговата ел. поща за всеки конкретен случай, в който ще отсъства, като заедно с 
уведомяването може да възложи и конкретни задачи на заместник-председателя. 

(7) Заместник – председателят не получава възнаграждение за дейността си, като 
такъв. 

 
§5. Чл. 20, ал. 1, се добавя т. 13  
„13. при смърт“. 

 
§6. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения: 
1. ал. 1 се изменя така: 
(1) Общинският съвет избира от своя състав постоянни и временни комисии, 

както и комисии, предвидени в специални закони и подзаконови нормативни актове. В  



                                           
 

 
 
 

състава на комисиите могат да бъдат включени и външни лица като експерти и 
консултанти. 

 
2. Създават се ал. 5 и 6: 
(5) Общинският съвет избира и освобождава председателите и членовете на всяка 

комисия с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой на съветниците. 
(6) Броят на членовете на всяка комисия е нечетен. Всяка комисия се състои от 

минимум трима членове, освен ако в специален закон не е предвидено друго. 
Конкретният брой на общинските съветници, участващи в комисия се определя от 
Общинския съвет с решението за нейното създаване. 

 
§7. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения: 
1. ал. 1 се изменя така: 
„(1) Ръководството на всяка постоянна и временна комисия се състои от 

председател. Той организира работата на комисията, ръководи заседанията и поддържа 
връзки с други комисии. 

2. Създават се ал. 2, 3 и 4. 
(2) Председателите на постоянните и временните комисии не получават 

допълнително възнаграждение за дейността си. 
(3) Всяка постоянна или временна комисия може да избира от своя състав 

заместник-председател, като също не получават допълнително възнаграждение за 
дейността си. 

(4) При отсъствие на председателя на комисията, заседанията се ръководят от 
заместник-председателя, ако има такъв. В случаите, когато такъв не е определен, 
заседанието се ръководи от председател, определен от членовете на комисията за всеки 
конкретен случай. 

 
§8. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения: 
1. ал. 2 се изменя така: 
„(2) В случаите по ал. 1, т.1 на предходната алинея прекратяването на 

правомощията се приема от общинския съвет без да се обсъждат мотивите на 
искането“. 

2. ал. 3 се изменя така: 
„(3) Решение по ал. 1, т.2 се приема при обективна невъзможност председателя на 

постоянна комисия да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или 
неизпълнение на произтичащите от този правилник задължения, по предложение на 1/3 
от членовете на комисията или председателя на общинския съвет“. 

3. Създават се ал. 4 и 5: 
(4) С решението си Общинският съвет може да избере нов председател на 

съответната постоянна комисия по реда на чл. 39. В случай, че с решението не е избран 
председател, до избиране на нов председател, комисията се ръководи от председател 
избран по реда на чл. 41, ал. 4 от Правилника. 

(5) Член на постоянна комисия се освобождава предсрочно с решение на 
Общинския съвет при обективна невъзможност да изпълнява задълженията си или ако 
отсъства от три поредни заседания на комисията без наличието на уважителни 
причини, по искане на председателя или на член на постоянната комисия. 

 



                                           
 

 
 
 

§9. В чл. 44 се добавя т. 3: 
„3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет“. 

 
§10. В чл. 45 се добавя ал. 3, 4 и 5: 
(3) Преди заседанието обществеността се информира за предстоящото заседание 

на постоянните комисии, като предложението за дневен ред, датата, часа и мястото на 
провеждане на заседанието са обявени на предварително определените за това места в 
общината или на официалната Интернет страница на Община Завет. 

(4) Председателят на постоянната комисия предлага за включване в дневния ред 
всички проекти за решения, разпределени от председателя на Общинския съвет и 
предложенията постъпили от членове на комисията. Постоянната комисия определя 
дневния ред чрез гласуване с обикновено мнозинство.  

(5) Председателят на постоянната комисия изпраща на председателя на 
Общинския съвет гр. Завет дневния ред, часа и мястото на заседанията на комисията в 
срока посочен по ал. 2. 

 
§11. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения: 
1. ал. 2 се отменя. 
2. ал. 3 се изменя така: 
„(3) Общинските съветници, които не са членове на съответна комисия, могат да 

участват във всички нейни заседания без право на глас“. 
 

§12. В чл. 48а се правят следните изменения и допълнения: 
1. ал. 1 се изменя така:  
„(1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 и 3 от ЗМСМА, постоянните 

и временните комисии могат да провеждат заседания от разстояния. В тези случаи се 
прилага съответно чл. 57а от Правилника.  

2. ал. 2 се изменя така:  
(2) Общински съветници, членове на постоянни или временни комисии, които са 

поставени под задължителна изолация или карантина, поради COVID-19 или други 
причини, с акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето, имат право да участват от 
разстояние (дистанционно) по електронен път в заседанията на общинския съвет, 
включително ако са близки контактни по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за 
здравето на потвърден случай на COVID-19, може да участват в заседанието на 
съответната комисия. В тези случаи се прилага съответно чл. 57б, ал. 2-11. 

3. ал.3 и 4 се отменят. 
 

§13. В чл. 49, ал. 2 се изменя така: 
„(2) Протоколът се подписва от председателя на комисията и протоколчик“. 

 
§14. В чл. 50, ал. 2 се изменя така: 
„(2) При съвместни заседания се изготвя общ протокол. При различни становища 

по обсъждания въпрос, всяка комисия изготвя свое самостоятелно становище, което 
представя на Общинския съвет“. 

 
§15. В чл. 52, ал. 4 се изменя така: 
 



                                           
 

 
 
 

„(4) С приключване на поставената задача и внасяне на доклад пред Общинския 
съвет, се прекратява и дейността на временната комисия“. 

 
§16. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения: 
1. ал. 2 се изменя така: 
 „(2) Експертите и консултантите по ал.1 могат да участват в работата на 

комисиите на Общинския съвет гр. Завет възмездно и безвъзмездно. 
 2. ал. 3 се изменя така: 
„(3) По предложение на Председателя на Общинския съвет гр. Завет и при 

съблюдаване на условията по ал.1, кметът на община Завет сключва договор с 
конкретния експерт или консултант. 

3. Създават се ал. 4 и 5: 
„(4) Експертите и консултантите могат да участват в заседанията на съответната 

комисия, като дават мнения по разглежданите въпроси или по въпроси, които им 
поставя председателят на комисията. Експертите и консултантите представят писмени 
становища при поискване от председателят на комисията и се изказват, когато им бъде 
предоставена думата. 

(5) Права и задължения на експертите и консултантите: 
1. Експертите и консултантите участват в работата на постоянните комисии, към 

които са предложени. 
2. Председателят на съответната комисия в края на всеки месец подписва справка 

за участието на експертите в комисията. 
3. Не се изплащат възнаграждения на експерти, които за съответния месец не са 

участвали в работата на комисия, както и на такива, които не са изпълнили указания на 
председателя на съответната комисия за представяне на писмени становища“. 

 
§17. В чл. 56 се създава ал. 3: 
„(3) При отсъствие на председателя на общинския съвет, заседанията се откриват 

и ръководят от заместник-председателя ако има определен такъв или от избран от 
Общинския съвет гр. Завет съветник“. 

 
§18. В чл. 57 ал.4. се изменя така: 
 „(4) Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. 

Решението се приема с мнозинство повече от половината от общия брой съветници. 
Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или 
закрито“. 

 
§19. В чл. 57а се правят следните изменения и допълнения: 
1. ал. 1 се изменя така:  

 „(1)При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 и 3 от ЗМСМА, заседанията 
на Общински съвет гр. Завет могат да се провеждат от разстояние (дистанционно)“. 
 2. ал. 2 се изменя така: 
 „(2) Председателят на общинския съвет свиква заседание от разстояние по реда на 
ал. 1, като за всеки конкретен случай определи начина на провеждането им, като се 
спазват съответно установените в закона и правилника изисквания, в това число за 
кворум и мнозинство за приемане на решенията, изпращане на материалите и  
 



                                           
 

 
 
 

проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се 
осъществява от председателя на Общинския съвет“. 

3. ал. 3 се изменя така: 
„(3) Уведомяването на общинските съветници за заседанията на Общинския съвет 

по ал. 1 се извършва с писмена покана и дневния ред на заседанието, изпратена по 
електронен път по съответните ел. пощи, посочени от общинските съветници. Дневният 
ред и решенията от заседанията се разгласяват по реда на този правилник. 

4. ал. 4 се изменя така: 
„(4) При провеждане на заседания от разстояние, чрез видеоконференция, на ел. 

поща на всеки общински съветник, освен поканата по ал. 3, се изпращат кодове и 
данни, в случай, че са необходими за провеждане на заседанието. В началото на 
заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на 
общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. При възможност се 
изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от 
заседанието.  

5.  ал. 5 се изменя така: 
„(5) При провеждане на заседание от разстояние, с приемане на решения чрез 

неприсъствено гласуване на общинските съветници, освен поканата по ал. 3 се 
изпращат проектът на дневен ред и предложените проекти за решения за неприсъствено 
гласуване. Изпращането се извършва по реда на ал. 3.  

6. Създава се ал. 6 
 „(6) Всеки съветник следва да изпрати отговор на електронната поща на 

Общинския съвет Завет - zavet_ob@zavet-bg.com. В отговора се посочва начина по 
който гласува ”за“, „против“, „въздържал се“, по предложените проекти за решения по 
въпросите, включени в дневния ред на заседанието, като могат да излагат мотиви за 
начина, по който гласуват. Отговорът може да се изпрати чрез писмо в свободен текст, 
попълнен директно по ел. поща или към писмото в ел. поща да се прикачи файл. В 
случаите, когато общински съветник, изпрати писмо по ел. си поща с прикачен файл в 
pdf формат, подписано и да съдържа имената на общинския съветник, изписани 
саморъчно, освен в случаите, когато е подписано с електронен подпис.  

7. Създава се ал. 7.  
„(7) Всеки получен отговор по реда на ал. 6, се смята за действителен.  
8. Създава се ал. 8. 
„(8)“ Въз основа на постъпилите отговори от общинските съветници с изразения в 

тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното 
гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските 
съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения 
се прилагат към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени решения. 

9. Създава се ал. 9. 
 „(9) В дневния ред на насроченото заседание по ал. 1 се посочва имейл адрес за 

предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на граждани, 
представители на юридически лица, на институции, журналисти и други 
заинтересовани страни и се обявява на интернет страницата  на Община Завет в срок не 
по – късно от 3 дни, преди провеждане на заседанието“. 

10. Създава се ал. 10. 
„(10) Всички присъстващи на заседанието лица, отсъстващите членове на 

общинския съвет с посочване на причините за отсъствието, както и поименното  



                                           
 

 
 
 

гласуване на всеки член, се отразяват в протокола от председателстващия заседанието и 
протоколчика. В протокола се отбелязват и постъпилите по ал. 9 предложения и 
становища. 

 
§20. Създава се чл. 57б: 
„чл. 57б. (1) Общински съветници, поставени под задължителна изолация или 

карантина, поради COVID-19 или други причини, с акт на орган по чл. 61 от Закона за 
здравето, имат право да участват от разстояние (дистанционно) по електронен път в 
заседанията на общинския съвет, включително ако са близки контактни по смисъла на 
акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19. 
  (2) Общински съветници, отговарящи на условията по ал. 1 и желаещи да участват 
в заседания на общинския съвет, в срок до 17,00 ч. на деня, предхождащ заседанието на 
Общинския съвет е необходимо да информират по ел. поща председателя на 
Общинския съвет за конкретното обстоятелство. 

(3) Техническият сътрудник към Общински съвет - Завет, изготвя списък на 
лицата по ал. 2 и го предава на председателя на Общинския съвет.  

(4) Председателят на Общинския съвет извършва проверка на наличието на 
условията по ал. 1 и след като установи наличието им, на всеки общински съветник, 
включен в списъка, най – късно до 10 мин. преди началния час в деня на съответното 
заседание на общинския съвет, председателят на Общинския съвет изпраща линк за 
регистрация в интернет платформата за видеоконферентна връзка и участие в 
заседанието. 

(5) При проверка на кворума, общинските съветници се регистрират чрез 
визуализиране на специален екран в залата, в която се провежда заседанието. 
Председателят ги обявява, с което те се смятат за присъстващи на заседанието и се 
добавят в протокола от заседанието. 

(6) Председателят открива заседанието, когато броят на присъстващите общински 
съветници, заедно с регистрираните чрез визуализиране, е повече от половината от 
общия брой общински съветници. Общински съветник, който не желае да участва в 
проверка на кворума, напуска платформата. 
 (7) При желание за изказване, реплика, дуплика или по процедурни въпроси 
общинският съветник по ал. 5, заявява желанието си чрез заявка - изпращане на 
съобщение до всички участници в платформата. Председателят дава и отнема думата на 
общинския съветник чрез платформата. Общинският съветник се изказва, когато е 
получил думата от председателя на комисията. 
 (8) Общинският съветник по ал. 5 участва в обявено гласуване след приключване 
на гласуването на общинските съветници в залата, като лично и устно заяви своя вот - 
"за", "против" или "въздържал се". Резултатите от съответното гласуване се сумират и 
председателят обявява общия резултат. 

(9) Общинските съветници, които участват дистанционно по електронен път в 
заседанията, използват свои технически средства и осигуряват за своя сметка връзка с 
интернет. 

(10) Тези правила не се прилагат при тайно гласуване, както и за закритите 
заседания на общинския съвет. 

(11) За участието си в заседанието, общинският съветник по ал.1 не получава 
възнаграждение“. 

 



                                           
 

 
 
 

§21. В чл. 74, ал. 1 се изменя така: 
„(1) Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване, освен ако 

Общинския съвет реши гласуването да бъде тайно или в закон е предвидено 
гласуването да е тайно.“ 

 
§22. чл. 82 се изменя така: 
„чл. 82 Поправки на явни фактически грешки в приетите от Общинския съвет 

актове, се извършват с решение на Общинския съвет, след консултации с вносителя и 
докладчика“. 

 
§23. В чл. 83, ал. 1 се изменя така: 
„ (1) Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, заедно с мотивите 

към тях, се внасят от общинските съветници и кмета на общината, от заместник-
кметовете, по въпроси свързани с ресора им, както и от кметове на кметства и от 
лицата, предвидени в закон.“ 

 
§24. В чл. 103, ал. 2 се изменя така: 
„(2) Кметът на Общината изпраща на общинския съвет административните 

актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение 
на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им.“ 
 

§25. В чл. 109, се правят следните изменения и допълнения: 
1. ал. 1 се изменя така: 
„(1) Общинското сътрудничество се осъществява по реда на чл. 59 – 64 от 

ЗМСМА. 
2. ал. 2 и 3 се отменят.  

 
§26. Чл. 110 се отменя. 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
§27. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилник за 

организацията и дейността на Общинския съвет Завет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация мандат 2019 – 2023 г.влиза в сила 
след публикуването му на интернет страницата на община Завет.  

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



                                           
 

 
    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

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

Протокол  № 27 от 15.04.2022 година 
 

 
ПО  ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 Ново обсъждане на Решение 272 по Протокол № 26 от 24.03.2022 г. на 
Общински съвет гр. Завет.  
   Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС 

 
Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 

(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъства – 1 (един) от проведеното поименно 
гласуване прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 287 
 

 С писмо с Вх. № 02-50/05.04.2022 г. на Областния управител гр. Разград е 
върнато за ново обсъждане Решение 272 по Протокол № 26 от 24.03.2022 г.  

 С върнатото за ново обсъждане решение е утвърдена формула за финансиране на 
"делегирани бюджети" в системата на образование в Община Завет за бюджетната 2022 
година. Съгласно изложените в писмото мотиви, решението е прието от некомпетентен 
орган, при липса на материална компетентност.  

 В разпоредбата на чл. 282, 7 от Закона за училищното и предучилищното 
образование (ЗПУО) е посочено, че формулите по ал. 6 се утвърждават от 
първостепенните разпоредители с бюджет в срок до 28 февруари на текущата година 
след обсъждане с директорите на детските градини и училищата. Утвърдените формули 
се прилагат от началото на бюджетната година и не могат да бъдат променяни до края 
ѝ. 

  Съгласно чл. 11, ал. 3 от Закона за публичните финанси, първостепенни 
разпоредители с бюджет са разпоредителите, които съставят, изпълняват и отчитат 
бюджет и са определени като такива със закон. Първостепенен разпоредител с бюджет 
по бюджета на Народното събрание е председателят му, по бюджета на съдебната власт 
- Висшият съдебен съвет, а по бюджета на община - кметът на общината. Министрите 
са първостепенни разпоредители с бюджет. 

 С оглед на посочената разпоредба с материална компетентност да се утвърдят 
формули за разпределение на средствата по чл. 282, ал. 1 от ЗПУО е Кмета на 
общината. Ето защо е необходимо Решение 272 по Протокол № 26 от 24.03.2022 г. на 
Общински съвет гр. Завет да бъде отменено. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА,  
Общинският съвет гр. Завет   

 

 

 

 

 

 



                                           
 

 

РЕШИ: 
  

 1.  Отменя Решение 272 по Протокол № 26 от 24.03.2022 г. на Общински съвет 
гр. Завет.  
 

2. 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, чрез Общински 
съвет гр. Завет. 
 
 
 
 
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет. 
 
Ерсин  Исмаил………………… 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

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

Протокол  № 27 от 15.04.2022 година 
 

 
ПО  ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 Бюджет на Община Завет за 2022 г.  
   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
Общинският съвет гр. Завет с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 1 

(един), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъстват – 2 (двама) от проведеното поименно 
гласуване прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 288 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 52, чл. 27, ал. 4 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2-4, и чл. 39 от Закона 

за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на 

Република България за  2022 г. (ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.), Постановление № 31 на 

Министерски съвет от 17 март 2022 г. за изпълнение на държавния бюджет на 

Република България за 2022 г., Решение на Министерски съвет № 50 от 03.02.2022 г. за 

приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели през 2022 г., ФО – 03 от 25.03.2022 г. на Министерство на 

финансите – Указания относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините 

и на сметките за средства от Европейския съюз за 2022 г. и Наредба № 10 за условията 

и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет, 

предлагам на Вашето внимание проекта на бюджет за 2022 г. на община Завет. 

 

1. НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ 

 

      Проектобюджета на Община Завет за 2022 г. е разработен и съставен 

съобразно изискванията на действащите нормативни документи, а именно: 

- Закон за публичните финанси (ЗПФ) ; 

- Закон за местното самоуправление и местната администрация (изм. и доп., 

ДВ бр. 107 от 18.12.2020г.) (ЗМСМА); 

- Закона за държавния бюджет на Република България за  2022 г. (ДВ, бр. 18 

от 04.03.2022г.) (ЗДБРБ 2022); 

- Решение на Министерски съвет № 50 от 03.02.2022 г. за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели 

през 2022 г.; 

 



                                           
 

 

 

- Постановление № 31 на Министерски съвет от 17 март 2022 г. за изпълнение 

на държавния бюджет на Република България за 2022 г. 

- ФО – 03 от 25.03.2022 г. на Министерство на финансите – Указания относно 

съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от 

Европейския съюз за 2022 г.;  

- Изпълнението на бюджета за 2021 г. и резултатите,  постигнати през 2021 г.; 

- Действащите размери на ставките за местните данъци, такси и цени на 

услуги. 

 

Основни акценти в нормативната уредба: 

 

- Закон за държавния бюджет на Република България за 2022 г.: 

 Държавните трансфери за делегираните от държавата дейности ще се 

предоставят на 100 %. Същите през 2022 г. имат ръст 6,91 % спрямо 2021 г.; 

 През 2022 г. има ръст размера на изравнителната субсидия с 114 800 

лева, спрямо миналата година, а това като процентно съотношение е 12,12 % ; 

 Трансферът  за зимно поддържане и снегопочистване няма промяна, 

спрямо 2021 г.; 

 Увеличава се размера на целевата субсидия за капиталови разходи с  

113 000 лв. спрямо 2021 г. (27,77 %) , т.е.  от 406 900 лв. разчетени за 2021 г., през 2022 

г. средствата за капиталови разходи са 519 900 лв. Остава непроменен, както през 2021 

г. срока за предоставяне целевата субсидия за капиталови разходи по общинските 

бюджети – до 5-то число на текущия месец, въз основа на заявки от общините, при 

условия и по ред определени от министъра на финансите.  

 Целевата субсидия за капиталови разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2022г. може 

да бъде трансформирана в трансфер за други целеви разходи на общината за 

извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична 

мрежа и на сгради, публична общинска собственост, еднократно в срок до 15 май 

2022 г., съгласно ФО-3/25.03.2022г. 

  Решение на Министерски съвет № 50 от 03.02.2022 г. за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни 

показатели през 2022г. 

 Във функция “Общи държавни служби“ предвидените средства по 

бюджет 2022 г. са увеличени с 3,687 % спрямо 2021 г. В рамките на средствата, 

определени в ЗДБРБ за 2022 год., се планират разходите за възнаграждения и 

осигурителни вноски на кметовете на общини, кметовете на райони, кметовете на 

населени места и на служителите в общинската администрация. И през 2022 г. 

разчетените средства са разпределени по отделно за кметове и отделно средства за 

възнаграждения на служителите в администрацията, т.е. за кметовете средствата са в 

размер на 205 400 лв., а за служителите в общинска администрация разчетените 

средства са в размер на 815 400 лв. 



                                           
 

  

 

Средствата за функцията за 2022 г. са общо в размер на 1 020 800 лв. За 2021 г.  

разчетените средства бяха 984 500 лв., т.е. с 36 3000 лв. са увеличени за 2022 г. спрямо 

2021 г.  

 Средствата по функцията са разпределени, както следва: 

- за кметове 205 400 лв. - средствата за увеличени с 12,61 % спрямо 2021 г. ( + 23 

000 лв.) 

- служители в общинска администрация 815 400 лв. - средствата са увеличени 

с 1,658 % спрямо 2021 г. ( + 13 300 лв.)  

 Във функция “Отбрана и сигурност” предвидените средства по бюджет 

2022 г. са увеличени с 5,41 % спрямо 2021 г. В рамките на средствата, предвидени в 

ЗДБРБ за 2022 год. се планират разходи за възнаграждения и издръжка на местни 

комисии по борба с противообществени прояви на малотените и непълнолетните; 

обществени възпитатели; разходи за издръжка на детски педагогически стаи; 

възнаграждения на денонощни оперативни дежурни и изпълнители по поддръжка и 

охрана на пунктове за управление. Също така в тази функция се планират и отчитат 

разходи за доброволни формирования по стандартите за издръжка (обучение, 

застраховка срещу злополука и екипировка). 

 Във функция “Образование” предвидените средства по бюджет 2022 г. 

са увеличени с 7,309 % спрямо 2021 г., като са отразени настъпилите промени в броя на 

децата и учениците. Стандартите са определени, като са взети предвид въведените 

политики по отношение на възнагражденията на заетите в системата на народната 

просвета. Запазва се  начина, по който ще се изчисляват средствата за всяко учебно 

заведение, т.е. разпределението на средствата по формула се състои в това, че освен 

стандарта брой деца са въведени стандарт за институция, стандарт за група или 

паралелка и средства по регионален коефициент. По този начин се цели да се осигурят 

средства за всички учебни заведения без да има „ощетени“ и такива с отрицателни 

показатели. Остава допълнителният стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени 

на училища за осигуряване на транспорт на деца и ученици, като за нашата община са 

предвидени средства за 1 автобус - 6 000 лв. за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022г. и 

6 810 лв. за периода 01.04.2022 г. – 31.12.2022 г. 

 Във функция “Здравеопазване” за здравните кабинети в училища и 

детски градини средствата са увеличени с 8,639 % спрямо 2021 г. 

 Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“  - 

държавно делегирана. Разчетените средства са за социалната услуга „Асистентска 

подкрепа“ с натурален показател 26 потребители. Общо разчетените средства за 2022 г. 

са в размер на 124 203 лв. През 2021 г. разчетените средства за общината бяха 103 610 

лв. С 19,87% са  увеличени средствата спрямо миналата година; 

 Във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” 

субсидираната численост за община Завет е 23. Общият размер на средствата за 

функцията са увеличени с около 7,749 % спрямо 2021 г. Със ЗДБРБ 2022 г. на общината 

са разчетени 284 591 лв. 



                                           
 

 

 

Основните цели и приоритети, които се поставят с общинският бюджет 

за 2022 г. са: 

  Подобряване условията за предоставяне на публични услуги; 

  Подобряване на качеството и разширяване обхвата на социалните услуги; 

   Повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за 

трудова реализация; 

 Финансова стабилност на общината; 

 Осигуряване на финансов ресурс за инвестиционно проектиране; 

 Реализиране инвестиционната програма на Общината; 

 Подобряване на инфраструктурата на територията на общината; 

 Подпомагане на спортните клубове; 

 Развитие на културния живот; 

 Опазване на околната среда. 

 

Предпоставките и базата за разработване на проекта за бюджет, са 

следните: 

 Определяне на годишните цели и задачи на база дългосрочните планове на 

Общината, приети от Общински съвет стратегии и прогнози; 

 Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на 

Общински съвет, свързани с общинските приходи; 

 Заявените потребности на местната общност; 

 Преглед и анализ на общинската социална и техническа инфраструктура; 

 Анализ на общинската собственост; 

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

основни допускания. 

 Закон за местното самоуправление и местната администрация (изм. и 

доп., ДВ бр. 107 от 18.12.2020 г.) – предвид измененията в някои членове на закона и 

по-конкретно в чл.52 - показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните 

финанси за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с 

изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет 

по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси са определени и разработени 

съобразно обективни критерии, като брой население и дължина на улична мрежа, брой 

заети лица в администрацията на кметството, а издръжката се определя на база 

действително извършени разходи за предходната година и изключени еднократни 

такива, актуализирани с годишен процент на инфлация. 

 



                                           
 

 

 

2. ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2022 г . 

 

Общата рамка на проектобюджета на Община Завет за 2022 г. е 11 524 608 лв. и 

е разпределен по следния начин: 

1. Държавният  трансфер в частта на Обща субсидия за държавни дейности 

ще се предоставя на общината по тримесечия (чл.54, ал.1, ЗДБРБ за 2022 г.), както 

следва: I-во тримесечие – 30 %, II-ро тримесечие – 25 %, III-то тримесечие – 20 %, 

IV-то тримесечие – 25 %.                                                                                                                           

6 066 029 лв. 

2. Приходи от местни дейности             

1 259 672 лв. 

3. Приходи на делегираните от държавата дейности                      

253 425  лв. 

4. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ за общината  

в.т.ч. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване                                                                        

1 152 800 лв. 

5. Целеви субсидии за капиталови разходи               

519 900 лв. 

6. Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)          -

316 352 лв. 

7. Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в 

консолидираната фискална програма (нето)                                                                           -        

0 лв. 

8. Преходен остатък от 2021 г.            

2 604 134 лв. 

9.     Предоставена възмездна финансова помощ                                                     -

15 000 лв. 

Обща разбивка на бюджета за 2022 г. 

 

 

 

 

 



                                           
 

Бюджет 

2022  година 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Годишен 

план 

  

І.1.ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 6 850 962 

І.2. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 6 850 962 

    

ІІ.1. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 4 673 646 

ІІ.2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  4 673 646 

ІІ.2.1. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  4 533 176 

ІІ.2.2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - ДОФИНАНСИРАНЕ 140 470 

ОБЩО ПРИХОДИ 11 524 608 

ОБЩО РАЗХОДИ 11 524 608 

 

3. ПРИХОДНА ЧАСТ 

3.1. Планиране на приходите за делегирани от държавата дейности: 

Източниците за финансиране на делегираните от държавата дейности са : 

- Обща субсидия; 

- Собствени приходи по делегираните бюджети; 

- Преходен остатък от 2021 г.; 

Планираните средства за финансиране на делегираните от държавата дейности 

не могат да бъдат по - малко от определените в колона 3 на таблицата по чл. 51, от 

ЗДБРБ за 2022 г., а именно – 6 066 029 лв. 

Съгласно чл.51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 

г. на община Завет е разчетена общата субсидия за делегираните от държавата дейности 

в размер на 6 066 029 лв., която е разпределена, както следва: 

- натурални и стойностни показатели за периода 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г.; 

- натурални и стойностни показатели за периода 01.04.2022 г. - 31.12.2022 г.; 

 

Ежегодно през годината от централния бюджет с писма на Министерство на 

финансите ще се предоставят допълнителни средства за: 

- Присъдени издръжки по чл. 92 от Семейният кодекс; 

- Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени 

пътувания в страната – по категории граждани, а именно: 

- ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали; 

- учащи се; 



                                           
 

 

 

- лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса 

за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс; 

- деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години 

за междуселищни превози; 

- Компенсиране безплатния превоз на учениците до 16-годишна възраст; 

- Компенсиране на част от разходите за превоз на учители от 

местоживеенето до местоработата. 

Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от държавата 

дейности е в размер на  6 850 962  лв. Формира се от следните източници: 

 Собствени приходи – училища и детски градини – 261 263 лв.; 

 Обща субсидия – 6 066 029 лв. - Общата субсидия е определена на 

база натурални показатели и единни разходни стандарти по функции и дейности, 

определени в Решение на Министерски съвет № 50 от 03.02.2022 г. за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели 

през 2022 г.; 

 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на 

бюджетните предприятия (-) със знак “минус”   - 7 838 лв.          

  

 Преходен остатък от 2021 година – 531 5085 лв. 

 

3.2. Планиране на приходите за местни дейности: 

Източници за финансиране на местните дейности са: 

- Приходи с общински характер – данъчни и неданъчни; 

- Обща изравнителна субсидия; 

- Субсидия за зимно поддържане и снегопочистване на общински 

пътища; 

- Целева субсидия за капиталови разходи; 

- Трансфери и възстановени заеми; 

- Преходен остатък от 2021 година; 

 

 При формиране параметрите на приходната част на бюджета за 2022 г. 

сме се съобразили с действащите наредби и решения на ОбС, свързани с определянето 

на размера на местните данъци и такси, достигнатата събираемост по отделни 

приходоизточници през последните три години, несъбраните приходи от предходни 

години и очертаните тенденции. 

 Постъпленията от наеми, от продажба на нефинансови активи и 

концесии са планирани на база Програмата за управление на общинската собственост, 

сключените договори и изпълнението им през предходната година; 

 Приходите от такса “битови отпадъци” /ТБО/ са планирани на база 

определения от ОбС размер на таксата. Размерът на планираните постъпления от  



                                           
 

 

 

таксата са обвързани с разходите за дейност “Чистота”, както и разходите за 

отчисленията по Закона за управление на отпадъците /ЗУО/. Отчисленията 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, съгласно чл. 20, ал. 1, т. 1 и за 

2022 г. – 95,00 лв./т. 

 Собствените приходи са планирани на базата на реална оценка, 

съобразена с новите нормативни изисквания, извършен анализ на събираемостта през 

предходните години и изключени еднократни плащания с инцидентен характер. 

Общият размер на планираните приходи от имуществени данъци и 

неданъчни приходи е 1 259 672 лв. и се формират от следните източници: 

 Имуществени и други данъци – 518 000 лв.  

При разчетите сме отчели събираемостта на задълженията за текущата 

година и събираемостта на задължения от минали години. 

 Неданъчни приходи – 741 672 лв., в т.ч.: 

Приходи и доходи от собственост – 150 000 лв. Те включват приходите от 

продажба на стоки и услуги, приходите от наеми на общинско имущество, приходи от 

наеми на земя, приходи от дивиденти, приходите от олихвяване на текущата наличност 

през годината по бюджетната сметка. 

Общински такси – 473 172 лв. Размерът е определен на база единичните 

стойности на таксите и цените на услугите, регламентирани с Наредба № 9 за 

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

на община Завет, при отчитане броя на указваните различни видове услуги и 

очакваните обеми и постъпления от тях през 2022 година. 

Приходите от такса “битови отпадъци” са заложени в съответствие с одобрената 

от общинския съвет план-сметка за дейностите - сметосъбиране, обработка на 

отпадъците в депо за ТБО, отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2022 

г., а именно в размер на 334 662 лв. 

Глоби, санкции и наказателни лихви – 20 500 лв. 

Други неданъчни приходи –500 лв. В този приходен параграф се отнасят 

единични приходи, не намиращи място в останалата номенклатура от регламентирани 

приходи. Основно това са приходите от продажба на документация за участие в 

процедури за провеждане на публични търгове, приходите от предадени вторични 

суровини и др. 

ДДС и Данък върху приходите по ЗКПО - със знак “минус” – 3 500 лв.  



                                           
 

 

 

Приходи от продажба на нефинансови активи (общинско имущество) – 

100 000 лв. 

Помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми – 1 000 лв. 

 Обща изравнителна субсидия и трансфери за местни дейности от 

ЦБ – 1 152 800 лв. –в т. ч. 90 600 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на 

общинските пътища. - Общата изравнителна субсидия по чл.51 от ЗДБРБ за 2022 г. се 

предоставя на общините до 20 януари в размер на 50 на 100. Останалата сума от 

субсидията по чл.51 се предоставя на общините ежемесечно до 5-то число на текущия 

месец на равни части за периода април-декември 2022 г. Средствата за зимно 

поддържане и снегопочистване се предоставят на общините до 20 януари в размер на 

75 на сто. Останалата сума от субсидията по чл.51 се предоставя на общините 

ежемесечно до 5-то число на текущия месец на равни части за периода от септември до 

декември 2022 г. 

 Целева субсидия за капиталови разходи – 519 900 лв. Също, както 

през 2021 г. срока за предоставяне целевата субсидия за капиталови разходи по 

общинските бюджети за 2022 г. се запазва  – до 5-то число на текущия месец, въз 

основа на заявки от общините, при условия и по ред определени от министъра на 

финансите. 

 Трансфери между бюджетни сметки - в размер на 316 352  лв. със знак 

“минус” (-) са отразени по приходната част на бюджета – представлява таксите, които 

общината следва да преведе на Регионално депо - гр. Разград за обезвреждане на 

битови отпадъци, съгласно Закона за управление на отпадъците. 

 Времени безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в 

консолидираната фискална програма (нето). – 0 лв.  

 Предоставена възмездна финансова помощ в размер на 15 000 лв. със 

знак „минус“ (-) – Планира се заема, който общината предоставя на МИГ „Завет-

Кубрат“. 

 Преходен остатък от 2021 година – 2 072 626 лв.  

 

4. РАЗХОДНА ЧАСТ 

 

При формиране на разходната част са използвани следните подходи: 

 Анализ на текущото изпълнение на бюджета за 2021 г.; 

 Планиране на разходите съобразно годишните цели и приоритети; 

 Планиране на необходимия ресурс за осигуряване на съфинансиране за 

вече сключени договори по оперативни програми; 



                                           
 

 

 

 Взети са предвид разделението на дейностите и одобрената бюджетна 

прогноза 2023 г.-2025 г.; 

 При разработката са балансирани възможните собствени ресурси, 

източници, трансфери и преходни остатъци с ангажиментите в разходната част по 

осигуряване на количеството и качеството на услугите, преходните ангажименти и 

просрочия, нови задължения, договорите по европейски и национални програми. 

 Средства за финансиране на делегираните от държавата дейности не 

могат да бъдат по - малко от определените в колона 3 на таблицата по чл. 51, от ЗДБРБ 

за 2022 г. 

   Средствата за делегираните от държавата дейности, определени 

съгласно показателите приети с Решение на Министерски съвет № 50 от 03.02.2022 г. за 

приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели през 2022 г. 

 Реализираните в края на годината икономии от средства за финансиране 

на местни дейности остават като преходен остатък по бюджета на общината и се 

използват за финансиране на дейности, съобразно решение на общиснкия съвет. 

 Съгласно чл. 42, ал.1 от Постановление № 31 от 17.03.2022 година за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. неусвоените към 

31.12.2021 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви 

разходи, постъпили през 2018 г., 2019 г. и 2020 г. на основание актове на Министерския 

съвет, за които към 1 януари 2022 г. има обявена процедура по чл.18, ал.1 от Закона за 

обществените поръчки и тя не е прекратена, и/или изпълнението на дейностите и 

разплащанията за обектите не са приключили, се разходват за същата цел през 2022 г., 

като при остатък средствата се възстановяват в държавния бюджет в срок до един 

месец от приключването на разплащанията, но не по-късно от 20 декември 2022 г. 

 Съгласно чл. 42, ал.4 от Постановление № 31 от 17.03.2022 година за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. неусвоените към 

31.12.2021 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви 

разходи, постъпили по реда на чл.89 от ЗДБРБ за 2021 г., се разходват през 2022 г. за 

финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и 

на сгради – публична общинска собственост, съгласно решенията на общинските 

съвети от 2021 г. , а за приключилите ремонти  по решения от 2022 г. 

 Съгласно чл. 43, ал.1 от Постановление № 31 от 17.03.2022 година за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. неусвоените към 

31.12.2021 г. средства по бюджетите на общините от трансфери по чл.52, ал.1, т.1, 

буква „а“ от Закона за публичните финанси с изключение на тези във функция 

„Образование“ могат да се разходват през 2022 г. за делегираните от държавата 

дейности във всички функции, в т.ч. за капиталови разходи, ако това не противоречи на 

условията, определени в нормативния акт, а който са одобрени. 

 Съгласно чл. 43, ал.2 от Постановление № 31 от 17.03.2022 година за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2022 г. наличните  



                                           
 

 

 

остатъци от средствата по ал.1, към 31.12.2022 г. се възстановяват в държавния бюджет 

в срок до 31 януари 2023 г. с изключение на средствата, предназначени за изплащане на 

обезщетения поради придобито право на пенсия при прекратяване на трудово или 

служебно правоотношение. 

 Минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност, 

предвидена за заемане  от държавен служител по чл. 68 от Закона за държавния 

служител, съгласно чл. 60 от ЗДБРБ за 2022 г.: 

 - от 1 януари до 31 март е 650 лв.; 

 - от 1 април е 710 лв.; 

 

Разходната част е разработена отделно за: 

- делегирани от държавата дейности; 

- местни дейности в т.ч. по кметства, съгласно чл.52 от ЗМСМА; 

- дофинансирани държавни дейности с местни приходи. 

 

Общият обем на разходите за 2022 г. е 11 524 608  лв., в т.ч. за държавни 

дейности – 6 850 962 лв., 4 673 646 лв. за местни дейности в т.ч. и 140 470 лв. за 

дофинансиране на държавните дейности (общинска администрация и 

образование). 

 

4.1. Планиране на разходите за делегирани от държавата дейности: 

Общият обем на разходите е в размер на 6 850 962 лв. включва обща 

субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 6 066 029 лв., приходи на 

учебните заведения 253 425 лв. и преходен остатък от 2021 г. включващ остатъците от 

държавните дейности в размер на 531 508 лв. В съответствие с изискванията на ЗДБРБ 

за 2022 г. преходните остатъци са възстановени по съответните дейности, от които 

произтичат. 

4.2. Планиране на разходите за местни дейности: 

Общият обем на разходите за местни дейности е в размер на 4 673 646 лв. 

Трудовите разходи за персонала в местните дейности са планирани на база 

достигнатата средна брутна работна заплата през 2021 г. и плановата численост на 

персонала за 2021 г. Взета е предвид и промяната на минималната работна заплата - от 

1 януари до 31 март е 650 лв. и от 1 април е 710 лв.; 

Текущите разходи в местните дейности са осигурени като са взети 

предвид съпоставимата база от 2021 г., прехвърлените от 2021 г. ангажименти по 

договори и нови отговорности по влезли в сила нормативни актове. 

 

4.3. Планиране на разходите за дофинансиране държавните дейности с 

местни приходи: 



                                           
 

 

 

Общият обем на разходите за дофинансиране държавните дейности с 

местни приходи е в размер на 140 470 лв, в.т.ч. за функция общи държавни служби 

42 300 лв., а  функция образование 98 170 лв. за слети и маломерни паралелки. 

 

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

Функция І “Общи държавни служби”: 

 Делегирани от държавата дейности 

Група “Изпълнителни и законодателни органи” 

Дейност 122 “Общинска адмистрация” 

На база въведените единни стандарти за минимално кадрово осигуряване на 

делегираната държавна дейност “Общинска администрация” са предоставени от 

държавата средства в размер на 1 020 800 лв. за 2022 г. Разчетените средства за 

функция „Общи държавни служби“ са разделени на средства за кметове и кметски 

наместници – 205 400 лв. и отделно средства за служителите в общинска 

администрация в размер на 815 400 лв. За дейността налице е преходен остатък в 

размер на 77 250 лв., от които 3 060 лв. са разпределени за кметовете и останалите 74 

190 лв. се разпределят за служителите в общинска администрация. Общо средствата за 

дейността възлизат на 1 098 050 лв., от които: за кметове и кметски наместници 208 

460 лв. и  за служителите в общинска администрация 889 590 лв. 

Със ЗДБРБ 2022г. за дейността разчетените средства са увеличени спрямо 2021 

г., както следва: за кметове увеличението е с 12,61 %, а за служителите увеличението е 

с 1,658 %. С Решение № 156 от Протокол 15 от 28.01.2021 г. на Общински съвет – 

Завет, гр. Завет е прието изменение на структурата на общинска администрация, 

утвърдена е числеността и средствата за работна заплата на служителите по дейности в 

община Завет, както и възнагражденията на кметовете на територията на община Завет 

за 2021г. Приетата обща численост за общинска администрация е 69, които са 

численост държавна отговорност. Разчетените средства за делегираната държавна 

дейност “Общинска администрация” за 2022 г. не покриват изцяло числеността 

държавна отговорност. За периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. числеността за  

делегираната държавна дейност се запазва 69 щ.бр. За периода 01.04.2022 г. – 

31.12.2022 г. в държавно делегираната дейност „Общинска администрация“ ще се 

обезпечат възнагражденията на  64 щ.бр. Останалите 5 щ.бр. ще се дофинансират с 

местни приходи в дейност „Общинска администрация“  -  Приложение № 7 - 

Численост на персонала в  общинска администрация в община Завет за периода 

01.01.2022 г. – 31.03.2022 г., Приложение № 7.1. - Численост на персонала в  общинска 

администрация в община Завет за периода 01.04.2022 г. – 31.12.2022 г. и  Приложение 

№ 7.А. – Обща численост и фонд работна заплата по дейности за 2022 г.  в община 

Завет. 



                                           
 

 

 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 2 и 5 от ЗМСМА общинският съвет одобрява общата 

численост и структура на Общинската администрация в общината и кметствата и 

определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата 

нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет 

по предложение на кмета на общината. Числеността и средствата за работна заплата 

общо за община Завет и по кметства са разпределени, съгласно Приложение № 7 - 

Численост на персонала в  общинска администрация в община Завет за периода 

01.01.2022 г. – 31.03.2022 г., Приложение № 7.1. - Численост на персонала в  общинска 

администрация в община Завет за периода 01.04.2022 г. – 31.12.2022 г. , Приложение 

№ 7.А. – Обща численост и фонд работна заплата по дейности за 2022 г.  в община 

Завет и Приложение № 9 – Показатели по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата на 

община Завет за 2022 г. 

 

Съгласно чл. 52 от ЗМСМА Общинският съвет по предложение на кмета на 

общината утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните 

финанси за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с 

изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет 

по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси. – съгласно Приложение № 9 

– Показатели по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата на община Завет за 2022 г. и 

Приложение № 8 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи на община Завет 

за 2022 г. 

 Предвижда се увеличаване на основните месечни възнаграждения на 

служителите в общинска администрация с 10 %, считано от 01.04.2022 г.  (Приложение 

7А – Численост и средства за работна заплата през 2022 г.). 

 Предвижда се увеличаване на основните месечни възнаграждения на кметовете 

на кметства и кмета на общината с 12,6 %, считано от 01.04.2022 г.  (Приложение 7А – 

Численост и средства за работна заплата през 2022 г.). 

 

 Местни дейности 

Група “Изпълнителни и законодателни органи” 

Дейност 122 “Общинска адмистрация” 

За общинското финансиране е предвидена сума в размер на 946 052 лв. в т.ч. 

438 997 лв. са преходен остатък от 2021 г., за материална издръжка на кметствата по 

населени места и общинската администрация, както и средства за капиталови разходи в 

размер на  202 897 лв., от които:  39 537 лева (преходен остатък целеви капиталови 

средства) са предвидени, като собствено участие за строително-монтажни работи 

(СМР) на обект: „Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на сградата на 

общинска администрация Завет – Етап 1“, финансиран от ПРСР-ДФЗ  - обща стойност 

на проекта в 543 277 лв. Общо предвидени средства за обекта 582 8149 лв.; за  



                                           
 

 

 

закупуване на  програмни продукти за нуждите на общинска администрация – 1 500 

лв.; Закупуване на компютри и хардуер за общинска администрация гр. Завет – 28 000 

лв.; Закупуване на климатик за кметство с. Брестовене, община Завет – 1 000 лв.; 

Закупуване на самостоятелен биометричен видео терминал за контрол на достъпа с 

лицево разпознаване и детекция на повишена температура за нуждите на община Завет 

– 3 720 лв.; Закупуване на 7 броя портативна термографска IP камера за измерване на 

температура на лица с точност +/- 0.5 за нуждите на община Завет – 13 860 лв.; 

Закупуване на 7 броя моторна пръскачка за нуждите на община Завет – 8 500 лв.; 

Закупуване на  2 броя кислороден концентратор за нуждите на община Завет – 4 000 лв. 

– съгласно Приложение № 6.10, Приложение № 9  и Приложение № 8 – Разчет за 

финансиране на капиталовите разходи на община Завет за 2022 г. 

Съгласно ПМС № 326 от 12.10.2021 г.  на община Завет са разчетени 

допълнителни средства/трансфери за други целеви разходи, включително за местни 

дейности, по бюджетите на общините за 2021 г. за изплащане на действително 

извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 , както и за 

субсидиране на пътническите превози по междуселищните автобусни линии в общо 

размер на 259 100 лв. Една част от средствата, съгласно ПМС 326/2021 г. са определени 

конкретно за субсидиране на пътническите превози по междуселищните автобусни 

линии в размер на 38 865 лв. С останалита част от средствата 220 235 лв. се планира 

закупуването на някои активи, съгласно капиталовият списък ( Приложение № 8 – 

Разчет за финансиране на капиталовите разходи на община Завет за 2022 г.)  на 

общината за 2022 г., също така се предвижда и ремонт на звено „Местни данъци и 

такси“ към община Завет, във връзка с изпълнението на ковид-мерки. 

Освен обичайните разходи осигуряващи дейността на общинска 

администрация са предвидени и разходи с целеви характер: 

-     разходи за за представителни цели на Кмета на общината и на кметовете на 

кметства на територията на община Завет общо в размер на 10 500 лв. 

Размерът на средствата за представителни разходи на кмета на общината е 

съобразен с размера определен по чл. 94, ал.1 от ЗДБРБ за 2022  г., който не може да 

бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по §§ 

10-00 „Издръжка“ за дейност „Общинска администрация“. 

- за членски внос в нетърговски организации – 10 000 лв. са за членски внос 

на общинска администрация; 

- за помощи по решение на Общински съвет - 12 000 лв. 

Съгласно чл. 52 от ЗМСМА Общинският съвет по предложение на кмета на 

общината утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните 

финанси за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с 

изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет 

по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси. В приложение № 6.10 са 

показани общо разходите по параграфи за дейността, съгласно Единната бюджетна  



                                           
 

 

 

класификация (ЕБК) за 2022 г. В приложения: № 9 са представени разходите по 

кметства. 

 

 Местни дейности 

Дейност 123 “Общински съвети” 

В тази дейност са предвидени разходи в размер на 304 910 лв. в т.ч. 50 000 лв. 

са преходен остатък от 2021 г. Средствата са планирани за издръжка и 

възнагражденията на председателя на общинския съвет и общинските съветници - 

съгласно Приложение № 6.10 са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г . 

Освен обичайните разходи осигуряващи дейността на общински съвет са 

предвидени и разходи с целеви характер: 

- разходи за представителни цели на Общинския съвет – 5 250 лв.; 

- за членски внос в нетърговски организации – 1 500 лв. са за членски внос 

на общинския съвет ); 

Размерът на средствата за представителни разходи на  общинските съвети е 

съобразен с размера определен по чл. 94, ал.2 от ЗДБРБ за 2022  г., който, не може да 

бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка по §§ 

10-00 „Издръжка“ за дейност „Общинска администрация“. 

 

Функция ІІ “Отбрана и сигурност”: 

 Делегирани от държавата дейности 

Група “Полиция, вътрешен ред и сигурност” 

В дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност” са планирани 

средства в размер на 59 463 лв., в т.ч. преходен остатък в размер на 24 484 лв., от които 

за: 

- за материално стимулиране на 3 обществени възпитатели, възнаграждения 

на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните, издръжка на местните комисии за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, издръжка на 

центровете за социална превенция и консултативни кабинети. – 44 847 лв. 

-  издръжка на детските педагогически стаи общо 8 508 лв. – планирани по 

стандарти за 2022  г. – 6 108 лв. В тази дейност са предвидени средства за капиталови 

разходи в размер на  2 400 за закупуване на 2 броя компютри за нуждите на детска 

педагогическа стая. Средствата са от преходен остатък от 2021 г. 

- издръжка на районни полицейски инспектори – 6 108 лв.  

 В приложение № 6.3 са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г.         



                                           
 

      

  

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

аварии” 

В дейност 282 “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на 

запаси и мощности” са предвидени средства в размер на 137 412 лв. в т.ч. преходен 

остатък в размер на 29 223 лв., от които за: 

- Денонощни оперативни дежурни – 5 човека; 

- Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление – 3 

човека; 

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

В капиталовият разчет са планирани средства за: закупуване на видеоекран за 

нуждите на ОМП – 2 000 лв. Средствата са от преходен остатък 2021 г. 

 Предвижда се увеличаване на основните месечни възнаграждения на 

служителите в дейността с 10 %, считано от 01.04.2022 г.  (Приложение 7А – 

Численост и средства за работна заплата през 2022 г.). 

 

В приложение № 6.3 са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г.    

 

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

планирани средствата за доброволни формирования, в размер на 18 449 лв., в.т.ч. 6 560 

лв. са преходен остатък от 2021 г. Планираните средства са за екипировки на 

доброволчиците, за застраховка срещу злополука и обучение, както и средства за 

участия в обучения и спасителни мероприятия. 

В приложение № 6.3 са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г.    

 

Функция ІІІ “Образование”: 

 Делегирани от държавата дейности 

През 2022 г. се запазват основните характеристики на модела за финансиране на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, въведени 

през 2019 г. Дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците в детските 

градини, училищата, центровете за специална образователна подкрепа и в ученическите 

общежития се финансират по стандарти за дете или ученик, стандарти за 

група/паралелка и стандарти за институция.  

Средствата от държавния бюджет, получени при прилагането на стандартите за 

финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование или на нормативите за ученическо общежитие и за целодневна 

организация на учебния ден се увеличават с регионален коефициент, в зависимост от  



                                           
 

 

 

регионалната група на общината, в която се намират институциите. За целите на 

определянето на регионалния коефициент общините се групират в осем групи, 

съгласно Приложение № 5 към т.5 от РМС № 50 от 03.02.2022 г. За всяка от групите се 

определя различна стойност на регионалния коефициент, съгласно чл. 3а от Наредбата 

за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование (НФИСПУО).  

Средствата от прилагането на регионалния коефициент са част от средствата от 

държавния бюджет за делегираните от държавата дейности за образование и се 

разпределят заедно със средствата по стандартите чрез утвърдените от 

първостепенните разпоредители с бюджет формули.  

Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените средства от 

държавния бюджет по стандартите и нормативите за финансиране на дейностите за 

възпитанието и обучението на децата и учениците в детските градини, училищата и 

ЦСОП, както и за осигуряване на общежития и целодневна организация на учебния ден 

въз основа на утвърдени от тях формули, независимо дали институциите прилагат 

система на делегиран бюджет.  

Първостепенните разпоредители с бюджет определят и утвърждават бюджет на 

всяка институция в системата на прредучилищното и училищното образование, като 

включват освен средства по формула, така и средства получени по допълващите 

стандарти и нормативи за дете или ученик. 

Средствата за ученици в самостоятелна форма на обучение не се предоставят от 

първостепенните разпоредители с бюджет на училищата до приключване на изпитите 

за определяне на годишните оценки по учебните предмети от училищния учебен план. 

В случаите когато броят на явилите се ученици е по-малък от броя на записаните 

ученици в самостоятелна форма по данни от Националната електронна информационна 

система за предучилищно и училищно образование към 1 януари на текущата годината 

на училищата се предоставят средствата само за броя на явилите се на изпитите 

ученици, а неиздължените средства се отнасят в резерва и се разходват по реда на чл. 

282, ал. 11 от Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО).  

Съгласно разпоредбите на чл. 283, ал.9, 10 и 11 от ЗПУО по отношение на 

средствата а подпомагане заплащането на дължимите от родителите такси са валидни 

само за периода 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г., тъй като същите са отменени в сила от 

01.04.2022 г. ( ДВ, бр. 17 от 2022 г.). Чрез норматива за подпомагане заплащането на 

такси по чл. 283, ал. 9 от ЗПУО от държавния бюджет се предоставят средства за 

подпомагане заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене 

на децата в задължително предучилищно образование, осъществявано от общинските 

детски градини и училища, извън финансираното от държавата за периода 01.01.2022 г. 

– 31.03.2022 г., като условията и редът за пълно и/или частично подпомагане 

заплащането на дължими от родителите таксисе определят с наредбата по чл.9 от ЗМД 

при спазване изискването разпоредбата на чл. 283, ал. 11 от ЗПУО. 

 



                                           
 

 

 

Във връзка с отпадането на таксите за ползване на детски градини и таксите за 

дейности по хранене на децата в задължителното предучилищно образование извън 

финансираното от държавата от 01.04.2022 г., по бюджетите на общините са 

разпредлеени средства по норматив за издръжка на дете в общинска детска градина или 

общинско училище, включващ компенсиране отпадането на съответните такси по 

ЗМДТ.  

Доколкото средствата по норматива за подпомагане заплащането на такси по 

чл. 283, ал. 9 от ЗПУО, както и по норматива за издръжка на дете в общинска детска 

градина ики общинско училище, включващ и компенсиране отпадането на съответните 

такси п ЗМДТ се предоставят на общините като обща допълваща субсдия за 

финансиране на делегираните от държавата дейности, разходите, финансирани с тях, 

следва да се отчитат като разходи за делегираните от държавата дейности по функция 

„Образование“. 

Съгласно чл. 43, ал. 2 от ПМС № 31 от 2022 г. неусвоените към 31 декември 

2021 г. средства по бюджетите на общините от трансфери по чл. 52, ал.1, т. 1, буква 

„а“ от ЗПФ във функция „Обрзаование“, могат да се разходват през следващите години 

за същите цели както и за капиталови разходи, ако това не противоречи на условията, 

определени в нормативния акт, с който са одобрени. 

 

 Делегирани от държавата дейности 

В дейност 311 „Детски градини” се планират и отчитат средствата за 

обучението и възпитанието на децата в предучилищното образование по определените 

с Решение на Министерския съвет № 50 от 03.02.2022 г. стандарти за делегираните от 

държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г. стандарти, и по 

норматива за подпомагане на храненето и по норматива за издръжка на дете в 

общинска детска градина или общинско училище, включващ и компенсиране 

отпадането на съответните такси по ЗМДТ. В дейността са планирани всички разходи 

на 5 броя детски градини с общо деца 252, всички прилагащи системата на 

делегираните бюджети.  

Общо за дейността средствата са разчетени в размер на 1 530 680 лв., в.т.ч. 

преходен остатък от 2021г. 181 273 лв. Част от преходния остатък в размер на 3 000 

лв. ще се използва с инвестиционна цел, т.е. предвиждат се средства за „Ремонт на 

сградата на ДГ „Слънчо" гр. Завет чрез подмяна на отоплителни уреди и захранващи 

линии, частична подмяна на дограма и покривно покритие“.  

В приложения: № 6.4. и Приложение №№ 25-29  са показани разходите по 

параграфи за дейността, съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 

г.    



                                           
 

 

  

В дейностите 322 и 326 се планират и отчитат текущите разходи на училищата 

– специални, неспециализирани, специализирани и професионални гимназии, както и 

на центровете за специална образователна подкрепа. Средствата по стандартите, 

разпределени чрез формула, средствата по допълващите стандарти и нормативи за 

учениците, както и средствата за занимания по интереси организирани от училището, 

се включват в бюджетната дейност, в която се отнася училището/ЦСОП, с изключение 

на нормативите за ресурсно подпомагане.  

Директорът на училището може да извършва компенсирани промени по плана на 

приходите и разходите, в т.ч. и по дейности. За промените се уведомява ПРБ.  

  В стандартите по образование не се включват средствата за стипендии на 

учениците, за познавателни книжки и учебници за децата от подготвителните групи и 

за учениците до VІІ клас, за закрила на децата с изявени дарби, за безплатния превоз на 

децата в задължителна предучилищна възраст и учениците, за компенсиране на 

транспортни разходи на педагогическия персонал, за финансиране на здравни кабинети 

в училища и детски градини, за спорт за всички.  

 Преходните остатъци от стипендии се разчитат в разходен § 40-00 от ЕБК за 

2021 г.  

В дейност 322 “Неспециализирани училища, без професионални гимназии” 

са планирани всички разходи на 5 броя училища - едно средно и четири основни, 

всички прилагащи системата на делегираните бюджети. Средствата за училищата по 

ЗДБРБ за 2022 г. са предвидени да обезпечат обучението на 542 ученици. 

 В случаи на разлики между разчетния брой на децата и учениците, въз основа 

на които са предвидени средствата от държавния бюджет за развитие на детските 

градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие със ЗДБРБ за 

2022 г. и даните по информационната система на Министерството на образованието и 

науката към 01.01.2022 г. се извършват компенсирани промени по съответните 

бюджети и бюджета на Министерството на образованието и науката за размера на 

средствата, необходими за отстраняване на тези разлики.  

Средствата са разчетени на база стандартите за 2022 г. и преходния остатък. 

Предвидени са и собствени приходи общо в размер на 253 425 лв. Общо за дейността 

средствата са разчетени в размер на 2 968 351 лв. в т.ч. преходен остатък от 2021 

год. 100 087 лв.  

В приложения: № 6.4., Приложение №19, Приложение №  21-24  са показани 

разходите по параграфи за дейността, съгласно Единната бюджетна класификация 

(ЕБК) за 2022 г.    

В ПРБ остават средствата заделени като резерв за занимания по инетерси 

в размер на 27 611 лв., от които заделени през 2022 г. 19 667 лв. и 7 944 лв. са преходен 

остатък за занимания по инетереси.  



                                           
 

 

 

В ПРБ остават средствата заделени като резерв за самостоятелна форма 

на обучение в размер на 3 214 лв., заделени през 2022 г.  

 

В приложения: № 6.8. са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г.    

 

В дейност 326 “Професионални училища и паралелки за професионална 

подготовка” са планирани всички разходи на 1 брой Професионална Гимназия по 

Земеделие, прилагаща системата на делегираните бюджети, средствата планирани са 

общо 380 238 лв. в т.ч. преходен остатък от 2021 г.  в размер на 29 248 лв. Средствата 

по ЗДБРБ за 2022 г. са предвидени да обезпечат обучението на 51 ученици.  

В приложения: № 6.4. и Приложение № 20 са показани разходите по 

параграфи за дейността, съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 

г. 

В ПРБ остават средствата заделени като резерв за самостоятелна форма 

на обучение в размер на 8 035 лв., заделени през 202 2г.  

В приложения: № 6.8. са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г.    

 

В дейност 389 “Други дейности по образованието”  - се планират и отчитат 

средствата от държавния бюджет за безплатен транспорт на децата в задължителна 

предучилищна възраст и за учениците, и по допълващ стандарт за поддръжка на 

автобуси, предоставени за персонал (шофьорите на училищните автобуси), разходи за 

горива, винетки, застраховки, ремонт и др.  

 За  дейността е налице преходен остатък от 2021 г. в размер на 1 293 лв. за 

издръжка на училищен автобус. 

В приложение № 6.4 са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г. 

 

 Местни дейности – образование 

 

В дейност 311 “Целодневни детски градини и обединени детски заведения” 

са предвидени средства в размер на 93 804 лв. в т.ч. 65 993 лв. са преходен остатък от 

2021 г.- разходите в детските градини за издръжка, капиталови разходи включително 

храната на децата за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. От 01.04.2022г. издръжката на 

детските градини е държавна дейност и ще се отчита като разход в държавни дейности.  

В дейността са предвидени средства за капиталови разходи с източник на 

финансиране преходен остатък от целевите капиталови средства, както и заделен  



                                           
 

 

 

ресурс от целевите средства за капиталови разходи за 2022 г. за обект: „Ремонт на 

сградата на ДГ „Слънчо" гр. Завет чрез подмяна на отоплителни уреди и захранващи 

линии, частична подмяна на дограма и покривно покритие“ в размер на 37 956 лв. 

В приложения: № 6.11 и 25-29  са показани разходите по параграфи за 

дейността, съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г. 

В дейност 389 “Други дейности по образованието” са предвидени средства в 

размер на 34 340 лв. – за обезпечаване на възнаграждения и осигурителни вноски на 1 

щатна бройка – шофьор, както и за издръжка на училищен автобус. 

 Предвижда се увеличаване на основното месечно възнаграждение на шофьора 

в дейността с 10 %, считано от 01.04.2022 г.  (Приложение 7А – Численост и средства 

за работна заплата през 2022 г.). 

В приложение № 6.11 са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г. 

Функция _ІV “Здравеопазване”: 

 

 Делегирани от държавата дейности 

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

     Във връзка със Закона за предучилищното и училищното образование, влязъл в 

сила през месец август 2016 г., в Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2017 г. е 

променено наименованието на дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи 

в детска градина”. Във връзка с промяната на ЗМДТ за отпадане на таксите за ползване 

на детски ясли и детски кухни от 1 април 2022 г. и поемането на издръжката им като 

държавна отговорност, с РМС № 50 от 2022 г. се въвежда норматив за издръжка на дете 

в детска ясла, включващ и компенсиране отпадането на съответната такса по ЗМДТ в 

размер на 1 125 лв. за дете. 

 В дейността са предвидени средства в размер на 45 420 лв. в т.ч. преходен 

остатък от 2021 г. в размер на 11 412 лв. Предвижда се увеличаване на основните 

месечни възнаграждения на медицинските специалисти с 10 %, от 904 лв. на 994 лв. 

считано от 01.04.2022 г.  (Приложение 7А – Численост и средства за работна заплата 

през 2022 г.) 

В приложение № 6.5 са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г. 

 В дейност 437 “Здравен кабинет в детски градини и училища” в рамките на 

средствата по единните разходни стандарти са планирани средства за заплати и 

осигурителни вноски на медицинските специалисти, обслужващи здравните кабинети в 

учебните заведения на територията на община Завет на кабинетите. Общо за дейността  

 



                                           
 

 

 

са предвидени средства в размер на 96 696 лв. в т.ч. преходен остатък от 2021 г. в 

размер на 8 573 лв.  

 Предвижда се увеличаване на основните месечни възнаграждения на 

медицинските специалисти с 10 %, от 904 лв. на 994 лв. считано от 01.04.2022 г.  

(Приложение 7А – Численост и средства за работна заплата през 2022 г.). 

В приложение № 6.5 са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г. 

 

В дейност 469 “Други дейности по здравеопазването” са предвидени 

средства в размер на 14 898 лв. в.т.ч. 1 803 лв. преходен остатък от 2021 г., които 

обезпечават 1 щатна бройка (здравен медиатор) разходи за заплати, осигуровки и 

издъжка. 

 Предвижда се увеличаване на основното месечно възнаграждение на здравния 

медиатор с 10 %, считано от 01.04.2022 г.  (Приложение 7А – Численост и средства за 

работна заплата през 2022 г.). 

В приложение № 6.5. са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г. 

 

Функция V “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”: 

 

 Държавни дейности 

 

 В дейност 532 “Програми за временна заетост” са заложени средства от 

преходен остатък от 2021 г. в размер на 6 486 лв. по национални програми. 

 
В приложение № 6.6. са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г. 

 

 В дейност 561 “ Социални услуги в домашна среда” Със ЗДБРБ за 

2021г. са разчетени средства на община Завет за нова държавна дейност „Асистентска 

подкрепа“.  Разчетените средства за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ с 

натурален показател 26 потребители и стандарт за делегирана държавна дейност 3 985 

лв. за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.  и 5 041 лв. стандарт за периода 01.04.2022 г. 

– 31.12.2022 г. Общо разчетените средства за социалната услуга „Асистентска 

подкрепа“ съгласно ЗДБРБ 2022 г. са в размер на 124 203 лв. За дейността е налице 

преходен остатък от 2021 г. в размер на 17 426 лв. Общо средства за дейността 141 629 

лв. 

  



                                           
 

 

 

 Предвижда се увеличаване на основните месечни възнаграждения на заетия 

персонал в дейността с 10 %, считано от 01.04.2022 г.  (Приложение 7А – Численост и 

средства за работна заплата през 2022 г.). 

 В приложение № 6.6. са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г. 

 В дейност 562 “Асистенти за лична помощ“ – са заложени средства от 

преходен остатък 2021 г. в размер на 631 лв., които са за административни разходи 

по Механизъм „Лична помощ“ 

В приложение № 6.6. са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г. 

 

  В дейност 589 “Други служби и дейности по социалното осигуряване, 

подпомагане и заетостта” са заложени средства от преходен остатък 2021 г. в размер 

на 27 811 лв. в.т.ч., за неразплатени абонаментни карти, които ще се разплатят през 

2022 г. – 22 018 лв., остатък от преведени средства по целева програма „Обществена 

трапезария“ – 3 269 лв. и преходен остатък от получени средства за присъдени 

издръжки през 2021г., които ще бъдат платени през 2022 г. в размер на 2 524 лв. 

В приложение № 6.6. са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г. 

 

 Местни дейности 

               В дейност 524 “Домашен социален патронаж” са предвидени средства в 

размер на 438 712 лв. в т.ч. преходен остатък от 2021 г. 184 200 лв. Със средствата ще 

обезпечат разходите за заплати и осигуровки 10 щатни бройки за периода 01.01.2022 г. 

– 31.03.2022 г. , както и за заплати и осигуровки 11 щатни бройки за периода 01.04.2022 

г. – 31.12.2022 г., предвидени са средства за издъжка 254 700 лв. и 49 200 лв. за 

капиталови разходи. Обектите, които са в капиталовият списък за 2022 г. са:  

„Реконструкция на сградата на ДСП гр. Завет“ – 39 200 лв. (авторски надзор – 1 700 лв., 

строителен надзор 2 500 лв. и заложени средства за СМР собствено участие в размер на 

35 000 лв.). Предвижда се закупуване на климатици за нуждите на Домашен социален 

патронаж гр. Завет, община Завет, общо заделен ресурс 10 000 лв.  

 Предвижда се увеличаване на основните месечни възнаграждения на заетия 

персонал в дейността с 10 %, считано от 01.04.2022 г.  (Приложение 7А – Численост и 

средства за работна заплата през 2022 г.). 

В приложение № 6.12. са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г. 

 

В дейност 525 “Клубове на пенсионера и инвалида” са планирани средства 

за издръжка  в размер на 6 500 лв. в т.ч. преходен остатък от 2021 г. 3 077 лв. 

 



                                           
 

 

 

В приложение № 6.12. са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г. 

 

В дейност 532 “Програми за временна заетост” са планирани средства за 

издръжка по програмите в размер на 1 000 лв. в т.ч. преходен остатък от 2021 г. 186 

лв. 

В приложение № 6.12. са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г. 

 

 В дейност 589 “Други служби и дейности по социалното осигуряване, 

подпомагане и заетостта” са заложени средства от преходен остатък 2021 г. в размер 

на 38 865 лв. съгласно ПМС № 326/12.10.2021 г. за субсидиране на пътническите 

превози по междуселищните автобусни линии в размер на 38 865 лв. в изпълнение на 

ковид-мерки. 

В приложение № 6.12. са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г. 

 

Функция VІ “Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда”: 

 Местни дейности 

 Предвидените средства в тази функция покриват широк спектър от дейности 

в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда.  

 За функцията е налице преходен остатък в общ размер 753 250 лв. 

 

 В дейност 604 “Осветление на улици и площади” са планирани 241 313 лв. в 

т.ч. преходен остатък от 2021 г. 36 119 лв. Това са разходите за улично осветление и 

неговата поддръжка. 

В приложения: № 6.13. са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г. 

 

В дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа” са 

планирани разходи в размер на 962 999 лв. разпределени, както следва:   

- Средства от преходен остатък от 2021 г., съгласно споразумение за 

предоставяне на финансова подкрепа от Държавна агенция «Безопасност на 

движението по пътищата» на Община Завет във връзка с изпълнение на процедура за 

управление на безпопасността на пътната инфраструктура – одит за пътна безопасност 

– 2 100 лв. получен аванс през 2021 г. 

 

 



                                           
 

 

 

- Текущ ремонт на улици в населените места на Община Завет с източник на 

финансиране трансформирани целеви средства за текущ ремонт на улици през 2021 г. 

общо в размер на 325 500 лв., както следва: 

С Решение № 176 по Протокол № 18 от 26.04.2021 г. на Общински съвет – 

Завет, е прието предложение, относно трансформиране на средства от целевата 

субсидия за капиталови разходи за 2021 г. в трансфер за финансиране на разходите на 

общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична 

мрежа в размер на 204 000 лева. Община Завет, изпрати в Министерството на 

финансите, своето искане-предложение за необходимостта от това трансформиране. С 

ФО-49/27.07.2021 г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 204 000 лв. по 

§§ 31-18 и се намалиха по §§ 31-13 -  Трансфери за други целеви разходи 

(трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи за 2021г. в трансфер за 

неотложни текущи ремонти - §§ 10-30);  

 

Обектите, които ще се финансират с  ФО-49/27.07.2021 г. са:  

 ул. "Черно море" гр. Завет, община Завет с площ 139 кв.м. за 5 322 лв.; 

 ул. "Чайка" с. Острово, община Завет с площ 510 кв.м. за 19 515 лв.; 

 ул. "Янтра" с. Острово, община Завет с площ 607 кв.м. за 23 210 лв.; 

 ул. "Бели Лом" с. Острово, община Завет с площ 102 кв.м. за 3 914 лв.; 

 част от ул. "Юрий Гагарин" с. Веселец, община Завет с площ 928 кв.м. за 35 491 

лв.; 

 част от ул. "Генерал Столетов" с. Веселец, община Завет с площ 208 кв.м. за 7 

970 лв.; 

 част от ул. "Шипка" с. Веселец, община Завет с площ 576 кв.м. за 22 027 лв.; 

 ул. "Еделвайс" с. Сушево, община Завет с площ 129 кв.м. за 4 928 лв.; 

 ул. "Витоша" с. Сушево, община Завет с площ 258 кв.м. за 9 856 лв.; 

 ул. "Рила" с. Сушево, община Завет с площ 847 кв.м. за 32 393 лв.; 

 кръстовище/площад на ул. "Иван Вазов" и ул. „Васил Левски“ (ОК 167, ОТ 562 и 

ОК 178) гр. Завет, община Завет с площ 337 кв.м. за 12 897 лв.; 

 ул. "Байкал" гр. Завет, община Завет с площ 692 кв.м. за 26 477 лв.; 

 

 С Решение № 209 по Протокол № 22 от 08.09.2021 г. на Общински съвет – 

Завет, е прието предложение, относно трансформиране на средства от целевата 

субсидия за капиталови разходи за 2021 г. в трансфер за финансиране на разходите на 

общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и 

улична мрежа в размер на 121 500 лева. Община Завет, изпрати в Министерството на 

финансите, своето искане-предложение за необходимостта от това трансформиране. С 

ФО-70/04.10.2021 г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения с ЦБ с 121 500 лв. по 

§§ 31-18 и се намалиха по §§ 31-13 -  Трансфери за други целеви разходи  



                                           
 

 

 

(трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи за 2021 г. в трансфер за 

неотложни текущи ремонти - §§ 10-30); 

 

Обектите, които ще се финансират с  ФО-70/04.10.2021 г. са:  

 ул. "Черно море" гр. Завет, община Завет с площ 50 кв.м. за 1 828 лв.; 

 ул. "Чайка" с. Острово, община Завет с площ 183 кв.м. за 6 705 лв.; 

 ул. "Янтра" с. Острово, община Завет с площ 217 кв.м. за 7 973 лв.; 

 ул. "Бели Лом" с. Острово, община Завет с площ 37 кв.м. за 1 345 лв.; 

 част от ул. "Юрий Гагарин" с. Веселец, община Завет с площ 332 кв.м. за 12 190 

лв.; 

 част от ул. "Генерал Столетов" с. Веселец, община Завет с площ 75 кв.м. за 2 738 

лв.; 

 част от ул. "Шипка" с. Веселец, община Завет с площ 206 кв.м. за 7 566 лв.; 

 ул. "Еделвайс" с. Сушево, община Завет с площ 46 кв.м. за 1 693 лв.; 

 ул. "Витоша" с. Сушево, община Завет с площ 92 кв.м. за 3 386 лв.; 

 ул. "Рила" с. Сушево, община Завет с площ 303 кв.м. за 11 126 лв.; 

 кръстовище/площад на ул. "Иван Вазов" и ул. „Васил Левски“ (ОК 167, ОТ 562 и 

ОК 178) гр. Завет, община Завет с площ 121 кв.м. за 4 432 лв.; 

 ул. "Байкал" гр. Завет, община Завет с площ 248 кв.м. за 9 095 лв.; 

 ул. "Мусала" гр. Завет, община Завет с площ 650 кв.м. за 23 875 лв.; 

ул. "Вежен" с. Брестовене, община Завет с площ 750 кв.м. за 27 548 лв.; 

 

- Текущ ремонт на улици в населените места на Община Завет с източник на 

финансиране продажба на нефинансови активи (земя), като преходен остатък от 2021 г. 

в размер на 52 602 лв. и планирани продажби през 2022 г.  в размер на 100 000 лв., 

които ще са за текущ ремонт на улици общо в размер на 152 602 лв. 

Капиталови разходи, заложени в дейността: 

- За обект « Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на 

община Завет - с. Иван Шишманово, ул. Беласица ок 8 до ок 61 » 111 394 лв.: авторски 

надзор 1 100 лв. строителен надзор 2 200 лв., проектиране 1 286 лв. и СМР 106 808 лв. ; 

-  За обект « Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на 

община Завет - с. Брестовене, ул. Генерал Столетов ок 194 до ок 223 » 184 906 лв.: 

авторски надзор 1 800 лв. строителен надзор 3 000 лв., проектиране 1 492 лв., оценка на 

съответствието на инвестиционни проекти (ОСИП) 1 200 лв. и за СМР 177 414 лв. ; 

- За обект « Реконструкция и рехабилитация на улици в населени места на 

община Завет - с. Прелез, ул. Пейо Яворов ок 95 до ок 112 » 167 497 лв.: авторски 

надзор 1 700 лв. строителен надзор 2 900 лв., проектиране 1 073 лв., оценка на 

съответствието на инвестиционни проекти (ОСИП) 1 200 лв. и за СМР 160 624 лв. ; 



                                           
 

 

 

- За обект « Рехабилитация на път RAZ 3001/ III-205, Исперих – Веселец/ - 

Иван Шишманово/ - III-205 » 10 000 лв.: проектиране 8 500 лв., оценка на 

съответствието на инвестиционни проекти (ОСИП) 1 500 лв.; 

- За обект «Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция и 

рехабилитация на улици  в населените места на община Завет» - предвидените средства 

са 9 000 лв. с източник на финансиране целеви капиталови средства 2022 г. 

В приложения: №№ 6.13., № 8 и № 9 са показани разходите по параграфи за 

дейността, съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г. 

 

В дейност 619 “Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие” са предвидени средства в размер на 20 

000 лв., които са планирани за разработване на генерални планове за организация на 

движението (ГПОД) в населените места и проекти за организация на движението 

(ПОД) извън границите на населените места в Община Завет с източник на 

финансиране целеви средства за капиталови разходи за 2022 г. 

 

В приложения: №№ 6.13., № 8 са показани разходите по параграфи за 

дейността, съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022г. 

 

В дейност 622 “Озеленяване” са предвидени средства в размер на 136 050 лв. 

За обезпечаване на заплати, осигуровки и издръжка на 9 щатни бройки тази дейност в 

ОП «Воден-2009» гр. Завет.  

 Предвижда се увеличаване на основните месечни възнаграждения на заетия 

персонал в дейността с 10 %, считано от 01.04.2022 г.  (Приложение 7А – Численост и 

средства за работна заплата през 2022 г.). 

В приложения: № 6.13. и № 30 са показани разходите по параграфи за 

дейността, съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г. 

 

В разходната част за дейност 623 “Чистота” са планирани средства в размер 

на 600 545 лв. в т.ч. преходен остатък от 2021 г. 234 262  лв., формиран съгласно 

решение на Обс - Завет № 240 от Протокол № 24/29.12.2021 г. – за извършени 

вътрешни компенсирани промени съгласно § 60 на Преходните и заключителни 

разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс обнародван в ДВ бр. 105 от 11.12.2020 г. (месечните обезпечения и 

отчисления за 2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците може да се разходват по решение на общинския съвет чрез вътрешни 

компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин на 

определяне и размер на таксата за битови отпадъци.)  

 

 



                                           
 

 

 

В тази дейност се предвиждат средства съгласно приетата план-сметка за 2022 

г., както и средства за снегопочистване на улици в населени места на територията на 

община Завет в размер на 60 000 лв.  

Разходи за дейност 623 „Чистота“ в общинска администрация – 338 822 лв. 

Разходи за дейност 623 „Чистота“ в ОП „Воден-2009“ гр. Завет  – 261 723 

лв.   

Общият размер на план-сметката за 2022 г. е в размер на 856 897 лв. (съгласно 

Приложение № 4 към ФО-3/25.03.2022 г.) в.т.ч. планувани постъпления от § 27-07 

„Такса битови отпадъци“ за 2022 г. в размер на 334 662 лв., включено е дофинансиране 

със собствени приходи в размер на  247 973 лв., също така са взети предвид приходи от 

вътрешни компенсирани промени, съгласно Решение № 240 от  Протокол № 24 от 

29.12.2021 г. – 274 262 лв. 

Разпределение на средствата по план-сметката за разходите по дейност 

623 „ Чистота“ по поделения, както следва: 

 -За дейност 623 „Чистота“ в общинска администрация – 595 174 лв., от 

които в приходната част на бюджета със знак „минус“ (-) се планират отчисленията по 

чл.60 и 64 от ЗУО в размер на 316 352  лв.; за закупуване на сметосъбиращ и 

сметоизвозващ автомобил за нуждите на община Завет са предвидени 200 000 лв.; за 

закупуване на съдове за битови отпадъци са планирани 34 262 лв.; за депониране на 

битови отпадъци в регионално депо за неопасни отпадъци гр. Разград – съгласно 

договор № 206/31.07.2020 г. /13,30 лв./т./ са предвидени 42 560 лв.; за разходи за 

почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от 

населените места, предназначени за обществено ползване са заложени 2 000 лв. 

- За дейност „Чистота“  в ОП «Воден-2009» гр. Завет – 261 723 лв. – за 

заплати и осигуровки на 11 щатни бройки и за издръжка на дейността.  

 Предвижда се увеличаване на основните месечни възнаграждения на заетия 

персонал в дейността с 10 %, считано от 01.04.2022 г.  (Приложение 7А – Численост и 

средства за работна заплата през 2022 г.). 

В приложения: № 6.13., № 8 и № 30 са показани разходите по параграфи за 

дейността, съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г.  

 

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

 Делегирани от държавата дейности 

Дейност 738 “Читалища” - държавното финансиране осигурява субсидия за                            

23 щатни бройки, разпределени в 7 читалища, като стандарта на субсидирана численост 

за периода 01.01.2022  г. – 31.03.2022  г. е 11 484 лв. и  12 670 лв. за периода 01.04.2022  

г. – 31.12.2022 г.  Общо разчетените средства за 2022 г. са в размер на 284 591 лв. 

Налице е преходен остатък от 2021 г. на НЧ "П.Р.Славейков 1925" с. Веселец, в размер 

на 4 лв. Общо средствата за дейността са в размер на 284 595 лв. 



                                           
 

 

 

В приложения: № 6.7 и Приложение № 10 към  ФО-3/25.03.2022 г. са показани 

разходите по параграфи за дейността, съгласно Единната бюджетна класификация 

(ЕБК) за 2022 г.  

 

 Местни дейности 

 

Дейност 738 “Читалища” – Предвидени са средства за изработване на 

инвестиционен проект за основен ремонт на покрива на НЧ "П.Р.Славейков 1925" с. 

Веселец, община Завет в размер на 6 092 лв. с източник на финансиране преходен 

остатък от 2021 г. §§ 40-00 «продажба на нефинансови активи» В дейността са 

предвидени 10 000 лв. за издръжка. 

В приложения: № 6.14, № 8 и № 9 и са показани разходите по параграфи за 

дейността, съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г.  

 

 Местни дейности 

 За функция VІІ “Почивно дело, култура и религиозни дейности”- местни 

дейности е налице общ остатък в размер на 308 865 лв. 

 

              За дейност 714 “Спортни бази спорт за всички” е предвидена сума в размер 

на 259 800лв., в т.ч. са планирани 40 000 лв. за спортни клубове (3 ФК х 11 000 лв. + 1 

СНЦ по борба по 7 000 лв.), 50 000 лв. за разходи за издръжка в т.ч. ел.енергия на 

спортните зали и материали, планирани са също и капиталови разходи в размер на 169 

800 лв. за обект „Изграждане на комбинирана спортна площадка в с. Веселец, община 

Завет“ по ПМС № 348/18.12.2019г., в т.ч. 166 000 лв. са за СМР: 110 000 лв. са по ПМС 

№ 348/18.12.2019г.; 30 000 лв. са целеви капиталови средства от 2022 г., както и 26 000 

лв. са с източник на финансиране преходен остатък от 2018г. Предвидени са средства за 

авторски надзор 1 300 лв. и строителен надзор 2 500 лв. – източник на финансиране 

целеви капиталови средства от 2022 г. и преходен остатък от целевият капиталов 

ресурс от 2020 г. 

В приложения: № 6.14, 8 и № 9 са показани разходите по параграфи за 

дейността, съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г.  

 

              За дейност 745 “Обредни домове и зали” е предвидена сума в размер на 20 

000 лв. , от които 10 000 лв. са предвидени за материали за ремонтиране/поправка на 

огради и други съоръжения по гробищните паркове на територията на община Завет и 

10 000 лв.  за закупуване на климатици за сватбена зала с. Брестовене. 

В приложения: № 6.14, № 8 и № 9 са показани разходите по параграфи за 

дейността, съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г.  



                                           
 

 

 

За дейност 759 “Други дейности по културата” са предвидени средства в 

размер на 228 100 лв. в т.ч. преходен остатък от 2021 г. 64 812 лв., които са за 

обезпечаване на разходите за заплати и осигуровки на 5 щатни бройки и тяхната 

издръжка, както и средства за обезпечаване на културния календар на Община Завет за 

2022г. в размер на 100 000 лева в т.ч. се предвиждат средства за селищните празници на 

кметствата и на града, както и средства за други културни мероприятия . 

 Предвижда се увеличаване на основните месечни възнаграждения на заетия 

персонал в дейността с 10 %, считано от 01.04.2022 г.  (Приложение 7А – Численост и 

средства за работна заплата през 2022 г.). 

 

В приложения: № 6.14. и  № 9, са показани разходите по параграфи за 

дейността, съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г.  

 

За дейност 762 “ Субсидии и други разходи за дейности по религиозно 

дело” – В дейността са предвидени средства в размер на 1 500 лв. за предоставяне на 

средства на местни поделения на вероизповедания. 

В приложения: № 6.14 са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г. 

 

Функция VІІІ “Икономически дейности и услуги”:  

 

 Местни дейности 

 

За дейност 832 “Служби и дейности по поддържане и ремонт на пътища” са 

предвидени средства в размер на 154 586 лв., в т.ч. с целеви характер от 

републиканския бюджет, предвидени за зимно поддържане и снегопочистване на 

общински пътища за 2022 г. – 90 600 лв. и 63 986 лв. преходен остатък от 2021 г. за 

дейността. 

В приложения: № 6.15 са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г. 

 

За дейност 866 “Общински пазари и тържища” са предвидени средства в 

размер на 23 000 лв. за издръжка. Същите са от преходен остатък от 2021 г. 

В приложения: № 6.15 са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г. 

 

За дейност 878 “Приюти за безстопанствени животни” са предвидени 

средства в размер на 5 000 лв. за безстопанствени кучета. Същите са от преходен 

остатък от 2021 г. 



                                           
 

 

 

В приложения: № 6.15 са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г. 

 

Функция ІХ “Резерв” 

 

Планиран е общ резерв в размер на 38 860 лв. в т.ч. за държавни дейности на 

училищата за занимания по инетерси и самостоятелна форма на обучение. Същите 

остават в община Завет, като първостепенен разпоредител с бюджет. Подробно 

разшифроване на резерва, както следва: 

- Занимания по интереси 2022 г. – 19 667 лв.; 

- Занимания по интереси преходен остатък от 2021 г. – 7 944 лв.; 

- Самостоятелна форма на обучение 2022 г. – 11 249 лв. 

 

В приложения: № 6.8 са показани разходите по параграфи за дейността, 

съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г. 

 

Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи 

 

Планирано е дофинасиране на делегираните от държавата дейности с местни 

приходи в общ размер на 140 470 лв. за дофинансиране на 322 «Неспециализирани 

училища, без професионални гимназии»  -  84 393 лв.; за дофинансиране на дейност 326 

«Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка» - 13 777 лв. за 

маломерни и слети паралелки през учебната 2021/2022 г. , дофинансиране на дейност 

«Общинска администрация» за 5 щ.бр. в размер на 42 300 лв. 

В приложения: № 6.16, № 7А, № 9 са показани разходите по параграфи за 

дейността, съгласно Единната бюджетна класификация (ЕБК) за 2022 г. 

 

5. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 

 

Капиталовите разходи на Община Завет за 2022 година са в размер на 2 001 058 

лева /Приложение № 8 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи на община 

Завет за 2022 година./, по източници на финансиране: 

Целева субсидия от републиканския бюджет за 2022 г.    -      

519 900 лв. 

Собствени бюджетни средства (преходни остатъци в т.ч. от целеви 

капиталови средства за 2018 г., 2019 г., 2020 г. и 2021 г. и целеви трансфери 

(ПМС))  -           666 242 лв. 

Други източници – привлечени средства                                           -           814 

916 лв. 



                                           
 

 

 

Разпределението на предвидените по бюджета за 2022 г. капиталови разходи по 

дейности и източници на финансиране е видно от разчета за финансиране на 

капиталовите разходи на община Завет за 2022 г., съгласно чл. 94, ал.3, т. 6 от ЗПФ  – 

Приложение № 8. 

 

6. ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ 

 

Съгласно чл. 84, ал. 3 от Закона за публичните финанси проектът на бюджет на 

общината се придружава от разчет на сметките за средства от Европейския съюз (СЕС в 

т.ч. СЕС-КСФ и СЕС-РА). 

В Приложение № 11 в индикативна форма са посочени средствата, които 

общината в т.ч. и всички второстепенни разпоредители с бюджет  предвижда да усвои 

през 2022 г. по различните Оперативни програми общо в размер на  809 830 лв. - 

съгласно чл. 94, ал.3, т. 8 от ЗПФ.   

 

От изложеното дотук се налагат следните изводи: 

1. Финансово икономическата криза налага ограничаване на всички разходи и 

следва да се направи анализ на ефекта от въведените антикризисни мерки. Необходимо 

е ограничаване на разходите, за които няма приходоизточници. 

2. Доброто управление и разпореждане с общинска собственост са гаранция за 

изпълнението на заложените разходи. 

3. Необходимо е да продължи тенденцията за повишена събираемост на 

местните приходи. 

4. Привличането на средства по оперативните програми на европейските 

фондове са възможност за увеличаване на приходите по бюджета, но кандидатстването 

с проекти следва да става при внимателен анализ на необходимите ресурси. 

Бюджета на Община Завет за 2022 година има за цел да създаде възможности за 

балансирано развитие на общината и предоставянето на по-ефективни и качествени 

услуги на населението, като се запазва устойчивост в бюджетната политика. 

Финансовата дисциплина при разходването на публичните ресурси, както и 

ефективното усвояване на средства от Европейския съюз, ще гарантира максимален 

положителен ефект при изпълнението на бюджета. 

 

Проектобюджета на Община Завет за 2022 година е разгледан на публично 

обсъждане на 28.03.2022 година. (съгласно Приложение № 31 – Протокол от 

проведено публично обсъждане). 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 52, чл. 

27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2-

4, и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за 

държавния бюджет на Република България за  2022 г. (ДВ, бр. 18 от 04.03.2022 г.),  



                                           
 

 

 

Постановление № 31 на Министерски съвет от 17 март 2022 г. за изпълнение на 

държавния бюджет на Република България за 2022 г., Решение на Министерски съвет 

№ 50 от 03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности 

с натурални и стойностни показатели през 2022 г., ФО – 03 от 25.03.2022 г. на 

Министерство на финансите – Указания относно съставянето и изпълнението на 

бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2022 г. и 

Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Завет,  Общинският съвет гр. Завет  

 

РЕШИ: 

  
 1. Приема бюджета на Община Завет за 2022 година, както следва: 

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 11 524 608 лв., съгласно Приложение № 1 –                              

Общо приходи, в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 6 850 

962 лв., в т.ч.: 

1.1.1.1. Собствени приходи  - 253 425 лв. 

1.1.1.2. Oбща субсидия за делегирани от държавата дейности в 

размер на 6 066 029 лв. 

1.1.1.5. Преходен остатък от 2021 година в размер на 531 508 лв, 

съгласно Приложение № 5 – Справка за разпределение на 

преходния остатък от 2021 година, съгласно ФО-

3/25.03.2022 г. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 673 646 лв., в т. ч. 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 518 000 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 741 672 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 1 672 700 лв., в 

т.ч.: 

1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 152 

800 лв. 

1.1.2.3.1.1. в това число трансфер за зимно поддържане и 

снегопочиствене в размер на 90 600 лв. 

              1.1.2.3.2   Целева субсидия за капиталови разходи за местни 

дейности в размер на 519 900 лв. 

1.1.2.4. Временни безлихвени заеми със знак ‘минус’ – 0 лв. 

1.1.2.5. Трансфери между бюджети отразени със знак ‘минус’ – 316 

352 лв. 

 



                                           
 

 

 

1.1.2.6. Преходен остатък от 2021 година в размер на 2 072 626 лв., 

съгласно Приложение № 5 – Справка за разпределение на 

преходния остатък от 2021 година, съгласно ФО-

3/25.03.2022 г. 

           1.1.2.7. Предоставена възмездна финансова помощ в размер на 15 000 

лв. със знак „минус“ (-) – Планира се заема, който общината предоставя на 

МИГ „Завет-Кубрат“. 

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 11 524 608 лв. разпределени по функции, 

групи, дейности и параграфи, съгласно: Приложения № № 6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 

6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 8, 9, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29 и 30. 

в т.ч.: 

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 6 812 102 лв. 

1.2.2. Заделен резерв в държавни дейности за функция образование в 

размер на 38 860  лв. 

1.2.3.   За местни дейности в т.ч. по кметства общо в размер на  4 533 176 лв.  

 

1.2.4. За допълнително финансиране на делегираните от държавата 

дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната 

субсидия в размер на 140 470 лв. (за функция «Общинска 

администрация» 5 щ. бр., считано от 01.04.2022 г.  и функция 

«Образование» за маломерни и слети паралелки за учебната 

2021/2022 г.  

 При определяне на разходите по кметства са взети предвид разпоредбите 

на чл.52 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация (изм. и доп., 

ДВ бр. 107 от 18.12.2020 г.). Показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните 

финанси за районите, кметствата и населените места с кметски наместници, с 

изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет 

по реда на чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси са определени и разработени 

съобразно обективни критерии, като брой население и дължина на улична мрежа, брой 

заети лица в администрацията на кметството, а издръжката се определя на база 

действително извършени разходи за предходната година и изключени еднократни 

такива, актуализирани с годишен процент на инфлация. - Приложение : № 9 са 

представени разходите по кметства. 

 

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на 

касова основа в размер на 0 лв. 

 



                                           
 

 

 

2. Приема Инвестиционната програма на община Завет, съгласно Приложение 

№ 17 и Разчета за финансиране на капиталови разходи на Община Завет за 2022 г., 

съгласно Приложение № 8.  - съгласно чл. 94, ал.3, т. 6 от ЗПФ  . 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 

2022 г. в размер на 519 900 лв. - Приложение № 8.  - съгласно чл. 94, ал.3, т. 6 от ЗПФ. 

 3. Утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2022 г. за 

делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, 

които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и 

делегираните от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи, и числеността 

на персонала,  разходите за заплати за местни дейности. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 2 и 5 

от ЗМСМА общинският съвет одобрява общата численост и структура на Общинската 

администрация в общината и кметствата и определя размера на трудовите 

възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и 

средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на 

кмета на общината. Числеността и средствата за работна заплата общо за община Завет 

и по кметства са разпределени, съгласно Приложение 7 – Численост на персонала 

общо за общинска администрация в община Завет  за периода  01.01.2022 г. – 

31.03.2022 г.;  Приложение 7.1.– Численост на персонала общинска администрация в 

гр. Завет  за периода  01.04.2022 г. – 31.12.2022 г.;  Приложение 7А – Обща численост 

и средства за работна заплата общо за общинска администрация в община Завет 

през 2022 г. и  Приложение 9  – Показатели кметства през 2022 г.;  

 Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят 

към средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната 

година. 

 4. Приема за сведение Информация за план-сметката по чл. 66 от Закона за 

местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2022 г. - съгласно Приложение № 4 от ФО-

3/25.03.2022 г.; 

 5.  Приема за сведение справка за размера (ставката) на данъка върху 

недвижимите имоти и данъка при възмездно придобиване на имущество за 2022 г., 

съгласно Приложение № 3 от ФО-3/25.03.2022 г. 

 6. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии , както следва за: 

6.1. Членски внос – 11 500 лв.; 

6.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 12 000 лв.; 

6.3. Субсидии за: 

 6.3.1. Читалища – 284 595 лв., съгласно Приложение № 10 -  Справка за 

разпределение на субсидията по читалища за 2022 година от ФО-3/25.03.2022 г. 

 6.3.2. Спортни клубове – общо в размер на 40 000 лв. съгласно Приложение 

№13 Справка за разпределение на субсидията за спортни клубове в Община Завет 

2022 г., в т.ч.:  

    



                                           
 

 

5.3.2.1. Футболен клуб “Вихър” гр.Завет (Детско-юношеска школа) – 

11 000 лв. 

   5.3.2.2. Футболен клуб “Челси” с. Брестовене – 11 000 лв. 

   5.3.2.3.  Футболен клуб “Адаспорт” с. Острово – 11 000 лв. 

   5.3.2.4.  СНЦ Спортен клуб по борба “Агросем 2020” с. Острово – 7 

000 лв.                  

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

близки и роднини, бездомни, безпризорни, без доходи. 

        6.5. Разходи за мероприятия през 2022 г. по културния календар на община 

Завет в размер на 100 000 лв. – съгласно Приложение № 14. 

   7. Всички организации с нестопанска цел и нетърговски организации, 

получаващи субсидии от общинските приходи, представят до десет работни дни на 

месеца следващ изтеклото тримесечие, отчет за изразходването на предоставените 

средства, придружен със заверени копия на разходооправдателните документи. 

Непредставянето на отчети на всяко тримесечие спира предоставянето на субсидията 

до представянето на отчетите. 

      8. Приема следните лимити за разходи: 

 8.1. Средства за социално – битово и културно обслужване на персонала в 

бюджетните дейности и звена в размер до 3 % от средствата за работна заплата на 

заетите по трудови правоотношения. 

 8.2. Разходи за представителни цели на Кмета на общината и кметовете на 

кметства на територията на община Завет общо в размер на 10 500 лв. – съгласно 

Приложение № 6.10 и  Приложение: № 9. 

 8.3. Разходи за представителни цели на Общински съвет в размер на  5 250 лв. - 

съгласно Приложение № 6.10. 

 8.4. Утвърждава показателите по чл.45, ал.1, т.2 от ЗПФ за кметствата с 

изключение на тези, които са определени като второстепенни разпоредители с бюджет, 

съобразно обективни критерии, като брой население и дължина на улична мрежа, брой 

заети лица в администрацията на кметството, а издръжката се определя на база 

действително извършени разходи за предходната година и изключени еднократни 

такива, актуализирани с годишен процент на инфлация - съгласно Приложение  № 9  – 

Показатели кметства за 2022 г. и Приложение  № 8  – Разчет за финанасиране на 

капиталовите разходи на община Завет за 2022 г.,  в т.ч. и: 

 8.4.1. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната 

власт на територията на кметствата, както следва: 

 8.4.1.1. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната 

власт на територията на кметство с. Брестовене – съгласно Приложение № 9 и 

Приложение  № 8  – Разчет за финанасиране на капиталовите разходи на община 

Завет за 2022 г.; 



                                           
 

  

 

 8.4.1.2. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната 

власт на територията на кметство с. Острово – съгласно Приложение № 9 и 

Приложение  № 8  – Разчет за финанасиране на капиталовите разходи на община 

Завет за 2022 г. ; 

 8.4.1.3. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната 

власт на територията на кметство с. Веселец – съгласно Приложение № 9 и 

Приложение  № 8  – Разчет за финанасиране на капиталовите разходи на община 

Завет за 2022 г.; 

 8.4.1.4. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната 

власт на територията на кметство с. Прелез   – съгласно Приложение № 9 и 

Приложение  № 8  – Разчет за финанасиране на капиталовите разходи на община 

Завет за 2022 г.; 

 8.4.1.5. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната 

власт на територията на кметство с. Сушево – съгласно Приложение № 9; 

 8.4.1.6. Разходи за осъществяване функциите на органи на изпълнителната 

власт на територията на кметство с. Иван Шишманово – съгласно Приложение № 9 и 

Приложение  № 8  – Разчет за финанасиране на капиталовите разходи на община 

Завет за 2022 г.; 

 8.4.2. Разходи за изпълнение на дейности от местно значение  - съгласно 

Приложение № 9 и Приложение  № 8  – Разчет за финанасиране на капиталовите 

разходи на община Завет за 2022 г. 

 9. Утвърждава следните приоритети при разходването на бюджетните средства: 

9.1. Заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и 

медикаменти; 

9.2. Разходи за храна, отопление, осветление и издръжка на социални, здравни и 

образователни заведения. 

9.3. Плащания по обслужване на общинските заеми. 

 10. Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от бюджетните 

звена при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2022 

година, утвърдени с настоящото решение. 

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

11.1. За педагогическия персонал в рамките до 100 % от стойността на реално 

извършените разходи, но не повече от размера на фактически възстановените средства 

от Централния бюджет. 

11.2. Утвърждава справка за необходимите средства за възстановяване на 

транспортните разходи на педагогическия персонал в делегираните от държавата 

дейности във функция “Образование”, съгласно Приложение № 12. 

12. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз за 2022 г. на Община Завет (в индикативна форма са посочени  



                                           
 

 

 

средствата, които общината в т.ч. и всички второстепенни разпоредители с бюджет  

предвижда да усвои през 2022 г. по различните Оперативни програми, съгласно чл. 94, 

ал.3, т. 8 от ЗПФ), съгласно Приложение № 11. 

13. Одобрява бюджетна прогноза за местните дейности с показатели за 2023 г. 

и прогнозни показатели за периода 2024-2025 г., съгласно Приложение № 18. 

 14. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 

15. 

 15. Определя размер на дълга, както следва: 

 15.1. Размер на дълга към края на 2021 г.  – 0 лв.  

15.2 Определя максималния размер на новия общински дълг, който може да бъде 

поет през                         2022 г. в размер до 343 361 лв. (съгласно чл.32, ал.1 от ЗПФ). 

16. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 

бъдат натрупани през 2022 година по бюджета на общината, като наличните към края 

на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 % (в размер на 1 270 

970 лв.) от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години 

(ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на 

помощи и дарения), съгласно разпоредбите на чл.94, ал. 3 т. 1 от Закона за 

публичните финанси. Съотношението на наличните към края на 2021 г. задължения 

за разходи към средногодишния размер на разходите за последните 4 години на 

община Завет е в размер на 2,06 % или 174 556 лв. 

          17. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 

бъдат поети през 2022 година, като наличните към края на годината поети ангажименти 

за разходи не могат да надвишават 50 % (в размер на 4 236 567 лв.) от средногодишния 

размер на отчетените разходи за последните четири години (ограничението не се прилага за 

ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения), съгласно 

разпоредбите на чл.94, ал. 3 т. 2 от Закона за публичните финанси. Съотношението на 

наличните към края на 2021 г. поети ангажименти за разходи към средногодишния 

размер на разходите за последните 4 години на община Завет е в размер на 15,31 % 

или 1 297 560 лв. 

          18. Одобрява размера на просрочените задължения  през 2022 г. в размер на 0 

лева, съгласно Приложение № 2 от ФО-3/25.03.2022 г. – План-график за обслужване 

на просрочените задължения през 2022 г. 

          19. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 

събрани през 2022 г. в размер на 50 303 лв., съгласно Приложение № 16. 

    20.  Приема бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет по 

Приложение № 15, както следва: 

20.1. СУ ”Св.св.Кирил и Методий” - гр.Завет  - съгласно Приложение № 19; 

20.2. ПГЗ ”Кл.А. Тимирязев”- гр.Завет  - съгласно Приложение № 20; 



                                           
 

 

 

20.3. ОУ ”Хр.Ботев”- с.Брестовене  - съгласно Приложение № 21; 

20.4. ОУ ”Хр.Ботев”- с.Острово - съгласно Приложение № 22; 

            20.5. ОУ ”Хр.Ботев” с. Веселец  - съгласно Приложение № 23; 

            20.6. ОУ ”В.Левски”-   с.Сушево - съгласно Приложение № 24; 

 20.7. ДГ ”Слънчо” -гр.Завет - съгласно Приложение № 25; 

 20.8. ДГ ”Червената Шапчица” с. Брестовене - съгласно Приложение № 26; 

 20.9.  ДГ ”Радост”- с.Острово - съгласно Приложение № 27; 

            20.10. ДГ „Пролет”-с.Веселец - съгласно Приложение № 28; 

 20.11. ДГ „Осми Март”-с.Сушево - съгласно Приложение № 29;  

 20.12. ОП ‘’Воден-2009” град Завет  - съгласно Приложение № 30; 

 20.13. ОП „Социално предприятие озеленяване и благоустройство”- гр.Завет – 

без бюджет. 

 21. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

21.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 

делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от 

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

21.2. В частта на делегираните от държавата дейности на получените целеви 

трансфери от ЦБ, които са за компенсиране на безплатен превоз на учениците до 16 г. 

възраст и компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания – по категории 

граждани, а именно: 

- ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали; 

- учащи се; 

- лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса 

за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс; 

- деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години 

за междуселищни превози. 

21.3. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на 

една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

 22. Възлага на кмета на общината: 

         22.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните 

разпоредители с бюджети. 



                                           
 

 

 

22.2. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

22.3. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните 

финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 

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

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по 

Системата за финансово управление и контрол. 

 23. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 

проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 

програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от 

общинския бюджет. 

 24. Упълномощава кмета на общината: 

 24.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането и реализира изпълнението им със средства по 

структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални 

програми и от други източници за реализиране на целите на общината. 

 24.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

         25.  Упълномощава кмета да изменя размера на бюджетните средства за 

различните видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, 

без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните 

от държавата дейности; 

 26. Упълномощава кмета да прехвърля бюджетни средства за различните видове 

разходи от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя 

общия и размер в частта за местните дейности. 

27. При реализирани в края на годината икономии от средства за финансиране на 

местни дейности, във второстепенните разпоредители с бюджет, същите да остават 

като преходен остатък по бюджета на общината и да се използват за финансиране на 

дейности, съобразно решение на общинския съвет. 

  28 . Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта за 

бюджет на Община Завет  за 2022 г., съгласно Приложение № 31 

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



                                           
 

 
    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

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

Протокол  № 27 от 15.04.2022 година 
 

 
ПО  ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 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 гласуване прие следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 289 
 

В Общински съвет, гр. Завет е предоставен проект на Програмата, от  Дирекция  
„Социално подпомагане” с входящ № 03-514 от 01.04.2022 година (Приложение № 1), 
изготвената от комисията по чл. 20а от Закона за закрила на детето. 

Настоящата Програма изразява волята и готовността на всички институции в община 
Завет, работещи по проблемите за закрила на детето, да положат общи усилия  за повишаване 
качеството на живот на децата.  

Стратегическа цел на програмата е осигуряване на условия за ефективното упражняване 
на правата на децата, с оглед повишаване на благосъстоянието им и пълноценното им 
личностно развитие. Предвидени за изпълнение на основните задачи са дейности, осигуряващи 
условия за ефективност на превантивните действия, за грижите на децата и контрол върху 
спазване на международно признатите стандарти за отглеждането и развитието им.  

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето териториалните Дирекции 
„Социално подпомагане” осъществяват текущата практическа дейност по закрила на детето в 
общините и правят предложения до общинските съвети за общинска програма за закрила на 
детето. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 21, ал. 1, т. 1, от Закона за закрила на детето, чл. 
3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, чл. 5, чл. 12, ал. 2 и ал. 3 от 
Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с 
ПМС №298 от 17.12.2003 г.,  Общинският съвет гр. Завет   

 

РЕШИ: 

 
1. Приема Програма за закрила на детето за 2022 г. на Община Завет съгласно 

Приложение №1. 

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



                                           
 

 
 

    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 
      Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 27 от 15.04.2022 година 

 
 

ПО  ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА 
Предоставяне на еднократни парични помощи    

   Докл.: Е.Исмаил – Председател ОбС   
 

Общинският съвет гр. Завет с 11 (единадесет) гласа „За”, „Против”– 1 (един), 
„Въздържали се”– 2 (двама), отсъстват – 3 (трима) от проведеното гласуване прие 
следното 
 

РЕШЕНИЕ  № 290 
 
В деловодството на Общинска администрация Завет за периода от края на месец 

ноември 2021 г. до края на месец март 2022 година са постъпили 55 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, която след проверка, дали лицата подали заявления за еднократни парични 
помощи отговарят на критериите и изискванията, посочени в Правилника за реда и 
начина за отпускане на еднократна парична помощ на граждани от Община Завет, 
предлага да се отпусне по чл. 6 от Правилника на 33 лица, по чл. 7 на 14 лица и по чл. 8 
на 1 лице. Комисията прие следното СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне еднократна 
парична помощ на 48 лица, подробно описани в настоящето предложение.  

Предвид изложеното и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 2 от 
Правилника за реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ на граждани 
от Община Завет, 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 Емине Сабри, Завет Лечение 100 

2 Кериме Емин, Завет Лечение 30 

3 Гюлюмсер Али, Острово Лечение 50 

4 Сурай Юнузов, Прелез Лечение 50 



                                           
 

5 Сюлбие Халил, Прелез Лечение 50 

6 Джемиле Касим, Прелез Лечение 50 

7 Розалие Кирилова, Завет Социални нужди 30 

8 Айдън Мустафа, Завет Лечение 30 

9 Зехра Мюрселова, Сушево Лечение 100 

10 Ширин Ибрям, Завет Социални нужди 100 

11 Февзие Кула, Острово Лечение 30 

12 Ивалин Минчев, Завет Социални нужди 30 

13 Амза Исуф, Завет Лечение 30 

14 Бехчет Мюсял, Завет Лечение 30 

15 Недрет Исмаил, Завет Лечение 30 

16 Стефан Стоилов, Завет Лечение 30 

17 Али Халил, Завет Лечение 30 

18 Гюлджихан Хамидова, Завет Лечение 30 

19 Нурджихан Юмер, Завет Лечение 30 

20 Тони Христов, Брестовене Социални нужди 100 

21 Мелиха Хасан, Завет Лечение 30 

22 Невена Илиева, Завет Лечение 30 

23 Крум Крумов, Завет Лечение 100 

24 Гюлшен Халил, Прелез Лечение 50 

25 Назиле Ахмед, Завет Социални нужди 50 

26 Манчо Джамбазов, Завет Социални нужди 60 

27 Петранка Иванова, Завет Социални нужди 100 

28 Радка Минчева, Завет Лечение 30 

29 Нуртен Кадир, Завет Лечение 150 

30 Марияна Маринова, Брестовене Социални нужди 100 

31 Галина Стойкова, Завет Лечение 50 

32 Гюнер Адем, Прелез Социални нужди 100 

33 Атче Идириз, Завет Лечение 50 

34 Ибрям Кочак, Брестовене Социални нужди 50 

35 Роса Димитрова, Завет Социални нужди 100 

36 Рашко Алексиев, Ив. Шишманово Социални нужди 50 



                                           
 

37 Айше Сали, Завет Лечение 30 

38 Фатме Юсеин, Прелез Лечение 30 

39 Гюлджан Исуф, Прелез Лечение 80 

40 Пенка Димитрова, Брестовене Социални нужди 100 

41 Айше Ахмедова, Брестовене Лечение 100 

42 Лютви Яшаров, Брестовене Лечение 100 

43 Осман Келсали, Острово Лечение 50 

44 Хасан Коч, Острово Лечение 50 

45 Селиме Асан, Прелез Лечение 30 

46 Зерда Рамиз, Брестовене Социални нужди 100 

47 Ахмед Мехмед, Завет Лечение 100 

48 Туркан Хасан, Завет Пожар 200 

 
Всичко  раздадени средства: 3030.00 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, чрез Общински съвет гр. 
Завет. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 

 
    ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
 

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

Протокол  № 27 от 15.04.2022 година 
 

 
ПО  ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА 

 Прекратяване на  ползването на автобус – частна общинска собственост от 
страна на ДГ „Слънчо“ -  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  № 291 
 

В ход е прекратяване на договора на Община Завет и „ТРАНС-2009“ ЕООД, който 
обслужваще общинските линии, с които се осигуряваше транспорт на деца и ученици от 
съответните населени места до училището, в което учат.  

С цел да се осигури своевременно транспорт на тези деца и ученици, останали без 
превоз до училището, е необходимо да се вземат следните мерки: 

  1. Прекратяване на ползването на училищен автобус, предоставен на ДГ „Слънчо“ – гр. 
Завет, а именно автобус, марка Hyundai, модел County с рег. № РР8313ВА с 15+1 места за 
превоз на деца, обучаващи се в ДГ „Слънчо“ гр. Завет, с предоставен за ползване за срок до 
приемане на последващо решение на Общински съвет – гр. Завет. Предоставения автобус се 
ползваше от страна на ДГ „Слънчо“ – гр. Завет за извозване на деца от с. Прелез до гр. Завет до 
формиране на изнесена група към ДГ „Слънчо“ – гр. Завет, в с. Прелез за учебната 2021/2022 
год. Изнесената група стана факт след приемане на решение № 211 от 08.09.2021 г. Общинския 
съвет – гр. Завет. В мотивите на посоченото решение, изрично е отбелязано, че за изнесената 
група не е необходимо осигуряването на транспорт и автобусът предоставен на ДГ „Слънчо“ – 
гр. Завет не се ползва и нуждата да бъда ползвана е отпаднала. 

2. Със свое решение № 38 от 31.01.2019 г., Общинският съвет гр. Завет, възложи с 
автобус марка Otoyol-iveco, модел М 50.14 School bus с рег. № РР0622ВВ с 30+1 да се осигури 
превоза на ученици и деца от с. Иван Шишманово, обучаващи се в общинското училище и 
детска градина в с. Веселец за срок до приемането на последващо решение. Автобусът е голям 
и може да побере по голям брой деца и ученици, поради което е целесъобразно да се ползва, 
съгласно нуждите към настоящия момент за извозване на по голям брой деца и ученици от 
останалите населени места на територията на Община Завет. 

Посочените по – горе автобуси, могат да обслужват, освен училища, детски градини и: 
- Читалища, които са на общинска бюджетна издръжка, самодейни състави, към читалища и 

футболни клубове, които участват в юношеска група, тъй като основния проблем за тях си 
остава осигуряване на транспорт за участие в планираните мероприятия. С предоставяне на 
съответния автобус за посрещане на нуждите им от транспорт Община Завет, ще съдейства за 
организирането на мероприятията в културния и спортния календар, като по този начин, ще 
допринесе за развитието на културата и спортта в общината. 

Съгласно чл. 8, ал. 1 и 2 от ЗОС, Придобиването, управлението и разпореждането с 
имоти и вещи-общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на 
общинския съвет. 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. С договор за наем не 
може да се възлагат строителство и/или услуги по смисъла на Закона за концесиите и на Закона 
за обществените поръчки, когато прогнозната стойност на приходите на наемателя за срока на 
договора е по-висока от европейския праг по смисъла на Закона за концесиите. 

Разпоредбата на чл. 11, ал. 1 от ЗОС гласи, че имоти и вещи - общинска собственост, се 
управляват в интерес на населението в общината съобразно разпоредбите на закона и с грижата 
на добър стопанин. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и 2 и чл. 11, ал . 1 от Закона 
за общинската собственост,  Общинският съвет гр. Завет   

 

РЕШИ: 

 
1. Прекратява ползването на автобус, марка Hyundai, модел County с рег. № РР8313ВА с 

15+1 места предназначен за превоз на деца от с. Прелез до гр. Завет от страна на ДГ „Слънчо“ – 
гр. Завет, предоставен за ползване с решение № 407, по протокол  № 38 от 31.01.2019 г. на 
Общински съвет гр. Завет. 

2. Прекратява ползването на автобус марка Otoyol-iveco, модел М 50.14 School bus с рег. 
№ РР0622ВВ с 30+1 места за извозване на деца и ученици от с. Иван Шишманово обучаващи се 
в общинско училище и детска градина в с. Веселец, съгласно с решение № 406, по протокол  № 
38 от 31.01.2019 г. на Общински съвет гр. Завет. 

3. Възлага на кмета на Община Завет да осигури превоза на ученици и деца от 
територията на община Завет, обучаващи се в общинските училища и детски градини, 
намиращи се в границите на община Завет за срок до приемане на последващо решение на 
Общински съвет – гр. Завет, с автобуси, марка Otoyol-iveco, модел М 50.14 School bus с рег. № 
РР0622ВВ с 30+1 места и марка Hyundai, модел County с рег. № РР8313ВА с 15+1 места.  

4. Възлага на кмета на Община Завет да определи със своя заповед графика и 
маршрутите за извозване на ученици и деца до общинските училища и детски градини. 

 5. Упълномощава кмета на Община Завет да предоставя еднократно /срочно/, със своя 
заповед, за ползване, при необходимост, на автобуси, марка Otoyol-iveco, модел М 50.14 School 
bus с рег. № РР0622ВВ с 30+1 места и марка Hyundai, модел County с рег. № РР8313ВА с 15+1 
места за нуждите и обслужване на дейността на общински здравни, културни, образователни, 
спортни, комунални заведения и други юридически лица и звена на бюджетна издръжка 
функциониращи на територията на общината, както и на общинската администрация, домашен 
социален патронаж гр. Завет, читалища, самодейни състави, към читалища, футболни клубове, 
финансирани от общината.  

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

Настоящото решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общинският  съвет  гр. Завет.  

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

 


