
                                           
 

          
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

От  заседание на  Общинския съвет гр. Завет, област Разград 
Протокол  № 30 от 25.08.2022 година 

 
ПО  ВТОРА  ТОЧКА 

Отчет за  направените  разходи за командировки от Кмета на Община 
Завет и Председателя на Общинския съвет гр. Завет. 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

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

РЕШЕНИЕ  № 309 
   

 Съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, (Обн. - ДВ, бр. 
11 от 10.02.1987 г.; изм. и доп., бр. 21 от 15.03.1991 г.; в сила от 15.03.1991 г.; бр. 2 от 
07.01.1994 г.; в сила от 01.01.1994 г.; изм., бр. 62 от 11.07.1995 г.; в сила от 01.07.1995 
г.; бр. 34 от 25.04.1997 г.; изм. и доп., бр. 40 от 30.04.1999 г.; в сила от 01.05.1999 г.; 
изм., бр. 2 от 08.01.2008 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 2 от 07.01.2011 г., в сила от 
01.01.2011 г., приета с ПМС № 72 от 30.12.1986 г.) след изтичане на всяко тримесечие 
се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от 
съответния колективен орган.  
 
 Във връзка с това предлагам следния отчет за извършени командировъчни 
разходи: 
  
 ОТЧЕТ  

за направените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и 
Председателя на Общинския съвет гр. Завет за второ тримесечие на 2022 г. 

 
Отчетен период – 

II - ро тримесечие на 2022 
г. 

Направени разходи от  
Кмет на Община 

 

Направени разходи от 
Председател на Общинския 

съвет 
1. Командировки в чужбина 0.00 лв. 0.00 лв. 
2. Командировки в страната 738.65 лв. 630.55 лв. 
в т.ч. дневни 0.00 лв. 0.00 лв. 
Общо 738.65 лв. Общо                       630.55лв. 
 

  Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 4 от Наредбата за 
командировките в страната, Общинският съвет гр. Завет 

 

 

 



                                           
 

 

 

РЕШИ: 
 

1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки от Кмета на Община  
Завет и Председателя на Общинския съвет - Завет за второ тримесечие на 2022 г. 

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

му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, 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  № 30 от 25.08.2022 година 
 

ПО  ТРЕТА  ТОЧКА 
 Промяна на бюджета на община Завет за 2022 година във връзка с 
Постановление № 229 от 29 юли 2022 г. на Министерски съвет.  
  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

Общинският съвет гр. Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 
„Въздържали се”– 1 (един), отсъства - 1 (един) от проведеното поименно гласуване 
прие следното  
 

РЕШЕНИЕ  № 310 
 

Бюджетът на община Завет за 2022 година е приет с Решение № 288 по 
Протокол № 27 от 15.04.2022 г. на Общински съвет гр. Завет.  

1. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г. (Обн. ДВ бр. 52 от 05.07.2022 г.) в т. 14.2 са 
предвидени средства за увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в 
делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“, считано от 01.07.2022 
г., чрез увеличение на стандартите за минимално кадрово осигуряване на общинската 
администрация.  

С Постановление № 229 от 29 юли 2022 г. на Министерски съвет по бюджета на 
община Завет са одобрени допълнителни трансфери за увеличение на трудовите 
възнаграждения на служителите в делегираната от държавата дейност „Общинска 
администрация“ чрез увеличаване на стандартите за финансиране на заплатите на 
служителите в общинска администрация по чл.1, ал.5, т.14.2 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2022 г., считано от 1 юли 2022 г. в размер на 72 100 
лв. Допълнителните трансфери ще се предоставят на общините от централния бюджет 
като обща субсидия за делегираните от държавата дейности на равни части за всеки 
един от месеците за периода юли – декември 2022 г. В рамките на средствата кметовете 
на общините определят нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на 
служителите в общинска администрация. 

С писмо ФО-56/11.08.2022 г. на Министерството на финансите, на основание 
чл.51, ал.2 и чл.111, ал.1 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл.1, ал.1, 
т.2 от Постановление № 229 на Министерския съвет за 2022 г. за одобряване на 
допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022г., Министерството на 
финансите извърши промяна в размер на бюджетното взаимоотношение на общината с 
Централния бюджет за 2022г., като увеличи общата субсидия и други трансфери за 
държавни дейности по §§ 31-11 в размер на 72 100 лв. Промяната ще се отрази по 
бюджета на общината за 2022г. по съответните разходни параграфи във функция 
„Общи държавни служби“, група А „Изпълнителни и законодателни органи“, дейност 
122 „Общинска администрация“. 

В тази връзка предлагаме да се увеличат от 01.07.2022 г. средствата за работна 
заплата и осигурителни вноски средно с 15% за дейност 122 „Общинска 
администрация“ държавно делегирана дейност, при спазване на първоначално приетата  



                                           
 

 
 
 

с бюджета за 2022 г. численост на персонала в дейност 122 „Общинска 
администрация“, която е 64 щатни бройки. 

С допълнително разчетените средства, бюджета за дейност  122 „Общинска 
администрация“ се променя, както следва:  

 

Наименование на § № на § 

Бюджет 2022 
Дейност 122 
„Общинска 

администрация“ 

 
 

Промяна, 
съгласно ПМС № 
229/29.07.2022 г. 

(считано от 
01.07.2022 г.) 

 
 
 

Актуализиран 
Бюджет 
2022г. 

 

  
§ 01-00 Заплати и 

възнаграждения за 
персонала, нает по 

трудови и служебни 
правоотношения; 

§ 05-00 Задължителни 
осигурителни вноски от 

работодатели 
 
 

 
 
 

§ 01-00  
    § 05-00 

 
 
 

            830 990 

 
 
 

+ 72 100 

   
 
 

903 090 

 

Всичко 9999 830 990 + 72 100 9030  

 
2. Предлагаме да се увеличат от 01.07.2022 г. и средствата за работна 

заплата и осигурителни вноски средно с 15% за дейност 122 „Общинска 
администрация“ - дофинансиране по бюджета на общината, която е финансирана с 
местни приходи и има характер на администрация (администрация в кметства), при 
спазване на първоначално приетата с бюджета за 2022 г. численост на персонала в 
дейност  122 „Общинска администрация“ – дофинансиране, която е 5 щатни бройки. 

Средствата ще са за сметка на преизпълнението на някои приходни параграфи 
към 31.07.2022 г.: 

 
 
 

Дейност  122 „Общинска администрация“  - Дофинансиране се променя, както 
следва:  

наименование наприходен параграф §§

уточнен 

годишен 

план към 

31.07.2022

корекция към 

25.08.2022

актуализиран 

годишен план

Общо приходи 500 9380 9880

други неданъчни приходи 36-19 500 9380 9880

ЧАСТИЧЕН ПЛАН

на приходната част

на бюджета на Община Завет за 2022 г. 



                                           
 

 

Наименование на § № на § 

Бюджет 2022 
Дейност 122 
„Общинска 

администрация“ 
дофинансиране 

 
 
 

Промяна, 
(считано от 

01.07.2022 г.) 

 
 
 

Актуализиран 
Бюджет 
2022г. 

 

  
§ 01-00 Заплати и 

възнаграждения за 
персонала, нает по 

трудови и служебни 
правоотношения; 

§ 05-00 Задължителни 
осигурителни вноски от 

работодатели 
 
 

 
 
 

§ 01-00  
    § 05-00 

 
 
 

41 200 

 
 
 

+ 9 380 

   
 
 

50 580 

 

Всичко 9999 41 200 + 9 380 50 580  
 
 

3. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г. (Обн. ДВ бр. 52 от 05.07.2022 г.) в т. 3.6 са 
предвидени средства за увеличение на трудовите възнаграждения на медицинския 
персонал, зает в здравните и лечебните заведения, чиито ръководители са 
второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването, и в 
здравните кабинети в държавните и общинските детски градини и училища, в детските 
ясли и яслените групи към детски градини чрез увеличаване на стойностните 
показатели на стандартите за тяхното финансиране, с цел достигане на минималните 
нива на заплащане, договорени в колективния трудов договор в отрасъл 
„Здравеопазване“. 

С Постановление № 229 от 29 юли 2022 г. на Министерски съвет по бюджета на 
община Завет са одобрени допълнителни трансфери за увеличение на трудовите 
възнаграждения на медицинския персонал, зает в здравните кабинети в държавните и 
общинските детски градини и училища, в детските ясли и яслените групи към детски 
градини,  чрез увеличаване на стойностните показатели на стандартите за тяхното 
финансиране с цел достигане на минималните нива на заплащане, договорени в 
колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ по чл.1, ал.5, т.3.6 от Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2022 г., считано от 1 май 2022 г. в размер 
на 23 814 лв. Допълнителните трансфери ще се предоставят на общините от централния 
бюджет като обща субсидия за делегираните от държавата дейности на равни части за 
всеки един от месеците за периода май – декември 2022 г.  

С Писмо ФО-55/11.08.2022 г. на Министерството на финансите, на основание 
чл.51, ал.2 и чл.111, ал.1 от Закона за публичните финанси, в изпълнение на чл.1, ал.1, 
т.3 от Постановление № 229 на Министерски съвет от 2022г. за одобряване на 
допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г., Министерството на  

 



                                           
 

 
 
 

финансите извърши промяна в размер на бюджетното взаимоотношение на общината с 
Централния бюджет за 2022г., като увеличи общата субсидия и други трансфери за 
държавни дейности по §§ 31-11, считано от 1 май 2022 г.  в размер на 23 814 лв. 
Корекцията е във връзка с увеличението на трудовите възнаграждения на медицинския 
персонал, зает в здравните кабинети в държавните и общинските детски градини и 
училища, в детски ясли и яслени групи към детски градини чрез увеличаване на 
стойностните показатели на стандартите за тяхното финансиране, с цел достигане на 
минималните нива на заплащане договорените в колективния трудов договор в отрасъл 
„Здравеопазване“. Промяната ще се отрази по бюджета на общината във функция  
„Здравеопазване“ по съответните делегирани от държавата дейности и разходни 
параграфи, съгласно Единната бюджетна класификация за 2022 г. 

В тази връзка предлагаме да се увеличат от 01.05.2022 г. средствата за работна 
заплата и осигурителни вноски с 30% на медицинския персонал зает в дейност 431 
„Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ и в дейност 437 „Здравен 
кабинет в детски градини и училища“ държавно делегирани дейности, при спазване на 
първоначално приетата с бюджета за 2022 г. численост на персонала в дейност  431 
„Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, която е 2 щатни бройки и 
в дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“, която е 5 щатни бройки. 

С допълнително разчетените средства, бюджета за дейностите  431 „Детски 
ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ и 437 „Здравен кабинет в детски 
градини и училища“  се променя, както следва:  

 

 
Наименование на § 

№ на § 

 
 

Бюджет 2022 
Дейност 431 

„Детски ясли, 
детски кухни и 
яслени групи в 

детска градина“ 
 

 
 
 

Промяна, 
съгласно ПМС № 
229/29.07.2022 г. 

(считано от 
01.05.2022 г.) 

 
 
 

Актуализиран 
Бюджет 
2022г. 

 

  

§ 01-00 Заплати и 
възнаграждения за 
персонала, нает по 

трудови и служебни 
правоотношения; 

§ 05-00 Задължителни 
осигурителни вноски от 

работодатели 
 
 

 
 
 

§ 01-00  
    § 05-00 

 
 
 

36 900 

 
 
 

6 804 

 
 
 

43 704 

 

Всичко 9999 36 900 6 804 43 704  
 

 
 



                                           
 

 
Наименование на § 

№ на § 

 
 

Бюджет 2022 
Дейност 437 

„Здравен кабинет 
в детски градини 

и училища“ 
 

 
 
 

Промяна, 
съгласно ПМС № 
229/29.07.2022 г. 

(считано от 
01.05.2022 г.) 

 
 
 

Актуализиран 
Бюджет 
2022г. 

 

  

§ 01-00 Заплати и 
възнаграждения за 
персонала, нает по 

трудови и служебни 
правоотношения; 

§ 05-00 Задължителни 
осигурителни вноски от 

работодатели 
 
 

 
 
 

§ 01-00  
    § 05-00 

 
 
 

87 200 

 
 
 

17 010 

 
 
 

104 210 

 

Всичко 9999 87 200 17 010 104 210  
 
 

В изпълнение на чл. 4, ал. 1 от Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за 
заплатите в бюджетните организации и дейности: "Общинските съвети по предложение 
на кметовете на общините утвърждават разходите за заплати през съответната 
бюджетна година за делегираните от държавата дейности" и за изпълнение на чл. 4, 
ал.4 от същото постановление "Разходите за заплати за съответния месец се извършват 
до утвърдения от общинския съвет размер за изплащане на основните заплати, на 
допълнителните и други трудови възнаграждения по КТ по ЗДСл. 

Съгласно разпоредбите на чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, средствата за работна заплата се одобряват от Общински 
съвет гр. Завет.  

 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.5, т.6 и т.23 и ал. 2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124 от Закона за 
публичните финанси, във връзка с чл.37, ал.1, ал.2 от Наредба № 10 за условията и реда за 
съставянето на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години за 
съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на бюджета на община Завет, съгласно 
ПМС № 229 от 29.07.2022 г. и в  изпълнение на чл. 4, ал. 1 и ал. 4 от Постановление № 67 от 14 
април 2010 г.  Общинският  съвет гр. Завет 

РЕШИ: 
 
1. Увеличава основните месечни възнаграждения на служителите в дейност 

122 „Общинска администрация“ държавно делегирана дейност, с 15%, считано от 
01.07.2022 г. при спазване на първоначално приетата с бюджета за 2022 г. численост на 
персонала в дейност  122 „Общинска администрация“ - 64 щатни бройки до размера на 
бюджетното взаимоотношение с Централния бюджет, съгласно ПМС № 229/29.07.2022 
г. в размер на 72 100 лв. – съгласно Приложение № 2. 
 



                                           
 

 
 
 

2. Увеличава основните месечни възнаграждения на служителите в дейност 
122 „Общинска администрация“ - дофинансиране, с 15%, считано от 01.07.2022 г. по 
бюджета на общината, която е финансирана с местни приходи и има характер на 
администрация ( администрация в кметства ), при спазване на първоначално приетата с 
бюджета за 2022 г. численост на персонала в дейност  122 „Общинска администрация“ 
– дофинансиране - 5 щатни бройки в размер на 9 380 лв., за сметка на преизпълнението 
на приходен параграф §§ 39-19 „Други неданъчни приходи“–съгласно Приложение №1. 

3. Увеличава основните месечни възнаграждения с 30 %, считано от 
01.05.2022 г. на медицинския персонал зает в дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и 
яслени групи в детска градина“ и в дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и 
училища“ държавно делегирани дейности, при спазване на първоначално приетата с 
бюджета за 2022 г. численост на персонала в дейност  431 „Детски ясли, детски кухни и 
яслени групи в детска градина“, която е 2 щатни бройки и в дейност 437 „Здравен 
кабинет в детски градини и училища“, която е 5 щатни бройки, до размера на 
бюджетното взаимоотношение с Централния бюджет, съгласно ПМС № 229/29.07.2022 
г. в размер на 23 814 лв. - съгласно Приложение № 2. 

4. Задължава  Кмета на община Завет да предприеме необходимите 
действия във връзка с ПМС 229/29.07.2022 г. и да разпредели одобрените средства по 
бюджета на Община Завет за 2022 година по функции, дейности и параграфи съгласно 
ЕБК (Единна бюджетна класификация). 

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

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК, 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  № 30 от 25.08.2022 година 
 
 

ПО  ЧЕТВЪРТА  ТОЧКА 
Актуализиране на план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на 

услугите по  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и 
инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в 
съоръжения и инсталации и  поддържане на чистотата на териториите за 
обществено ползване в населените места в община Завет за 2022 г., бюджета и 
разчета за финансиране на капиталови разходи на община Завет за 2022 година. 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

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

РЕШЕНИЕ  № 311 
 

Бюджетът на община Завет за 2022 година е приет с Решение № 288 по 
Протокол № 27 от 15.04.2022 г. на Общински съвет гр. Завет.  

Във връзка с § 60 на Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 
изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс обнародван в 
„Държавен вестник“ брой 105 от дата 11.12.2020 г. е взето Решение № 240 по Протокол 
№  24 от 29.12.2021 г. на Общинския съвет гр. Завет за извършване на вътрешни 
компенсирани промени по бюджета на Община Завет за 2021 година. 

С възстановените средствата от 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 е 
предвидено закупуване чрез доставка на фабрично нов сметосъбиращ автомобил за 
нуждите на Община Завет. 

В изпълнение на горепосоченото в План-сметката за необходимите разходи за 
предоставяне на услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до 
съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в 
съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено 
ползване в населените места в община Завет за 2022 г. приета с Решение № 275 по 
Протокол № 26 от 24.03.2022 г. на Общинския съвет гр. Завет са заложени 200 000,00 
лв. с ДДС за закупуване на сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил. 

Във връзка с гореизложеното и съгласно разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки за определяне на прогнозната стойност на предстоящата за 
възлагане обществена поръчка с предмет: „Доставка на нов специализиран автомобил 
за сметосъбиране и сметоизвозване“ на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44 от Закона за 
обществените поръчки (ЗОП) са проведени пазарни консултации в резултат на които е 
определена прогнозната стойност на предстоящата за възлагане  обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и 
сметоизвозване“ да бъде 180 000,00 лв. без ДДС или 216 000,00 лв. с ДДС. 

 



                                           
 

 
 
 

Необходимият ресурс от 16 000 лв. ще е за сметка на Решение № 240 по 
Протокол № 24 от 29.12.2021 г. на Общинския съвет гр. Завет за извършване на 
вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Завет за 2021 година. – 
съгласно Приложение № 1. 

За отчисления за обезвреждане на депонираните неопасни отпадъци в 
Регионалното депо съгласно чл. 64 от ЗУО за всеки тон отпадък за депата по чл. 2, ал. 3, 
т. 1 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне 
размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, 
съгл. чл. 20, ал. 1, т. 1к за 2022 г. са 95,00 лв./т. са предвидени 304 000 лв. като една 
част от тях 40 000 лв. са съгласно Решение № 240 по Протокол № 24 от 29.12.2021 г. на 
Общинския съвет гр. Завет за извършване на вътрешни компенсирани промени по 
бюджета на Община Завет за 2021 година. – съгласно Приложение 1. 

За да не се наруши баланса в приходната и разходната част на бюджета на 
общината предвидените средства за отчисления за обезвреждане  на депонираните 
неопасни отпадъци в Регионалното депо съгласно чл. 64 от ЗУО за всеки тон отпадък за 
депата по чл. 2, ал. 3, т. 1 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за 
изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при 
депониране на отпадъци, съгл. чл. 20, ал. 1, т. 1к за 2022 г. – 95,00 лв./т. ще се 
актуализират с 16 000 лв. за сметка на преизпълнението на някои приходни параграфи, 
съгласно Приложение 1.1. 

 
 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и ал. 2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 124, ал. 2 и 
ал. 3 от Закона за публичните финанси и  чл.37, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба № 10 за 
условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за местните дейности за 
следващите три години за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на 
бюджета на община Завет,  предлагам на Общински съвет гр. Завет, съгласно  чл. 66 от 
Закона за местни данъци и такси,  и във връзка с § 60 на Преходните и заключителни 
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс и Решение № 240 по Протокол № 24 от 29.12.2021 г. на 
Общинския съвет гр. Завет за извършване на вътрешни компенсирани промени по 
бюджета на Община Завет за 2021 год., Общинският съвет гр. Завет  

 

РЕШИ: 
1. Актуализира план-сметка за необходимите разходи за предоставяне на услугите 
по  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за 
тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации 
и  поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места 
в община Завет за 2022 г., съгласно Приложение № 1; 
2. Актуализира бюджета на община Завет за 2022 г. по приходната част, съгласно 
Приложение № 1.1. ; 
3. Актуализира бюджета на община Завет за 2022 г. по разходната част, съгласно 
Приложение № 1.2. ; 
4. Актуализира разчета за финансиране на капиталовите разходи  на община Завет за 
2022 година съгласно Приложение № 2; 
 



                                           
 

 
 
 

 
5. Задължава  Кмета на община Завет да разпредели одобрените средства по 
бюджета на Община Завет за 2022 година по функции, дейности и параграфи съгласно 
ЕБК (Единна бюджетна класификация). 

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

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК, 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  № 30 от 25.08.2022 година 
 

ПО  ПЕТА  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  № 312 
  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., същата беше допълнен със Решение № 277 по 
Протокол № 27/15.04.2022 г. на Общинския съвет - гр. Завет.  

 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 32, както следва: 

 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

32. Поземлен имот с идентификатор 58147.39.20 с площ 13,804 дка, в землището на с. Прелез 

 
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 4 нови точки от т.32 до т.35, както следва: 

 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

32. Част от „Здравна служба“, с адрес с. Сушево, ул. „Панайот Хитов“ № 3 



                                           
 

33. Дворно място с площ 1153 кв.м., с адрес с. Прелез, ул. „Баба Тонка“ № 3 

34. 
Поземлен имот с идентификатор 32192.37.2 с площ 34,560 дка, с НТП: Друг вид земеделска земя в 
землището на с. Иван Шишманово 

35. 
Поземлен имот с идентификатор 32192.36.10 с площ 61,985 дка, с НТП: Друг вид земеделска земя в 
землището на с. Иван Шишманово 

         
 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 32, както следва: 

 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

32. Поземлен имот с идентификатор 58147.39.20 с площ 13,804 дка, в землището на с. Прелез  

 
         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 4 нови точки от т.32 до т.35, както следва: 

 
№ по 
ред 

                 Описание на имота: 

32. Част от „Здравна служба“, с адрес с. Сушево, ул. „Панайот Хитов“ № 3 

33. Дворно място с площ 1153 кв.м., с адрес с. Прелез, ул. „Баба Тонка“ № 3 

34. 
Поземлен имот с идентификатор 32192.37.2 с площ 34,560 дка, с НТП: Друг вид земеделска земя в 
землището на с. Иван Шишманово 

35. 
Поземлен имот с идентификатор 32192.36.10 с площ 61,985 дка, с НТП: Друг вид земеделска земя в 
землището на с. Иван Шишманово 

 
       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  № 30 от 25.08.2022 година 

 

ПО  ШЕСТА  ТОЧКА 

Предоставяне на активи собственост на Община Завет, за управление и 

стопанисване на Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Детска градина „Червената 

шапчица“ с. Брестовене и Детска градина „Радост“ с. Острово на територията 

на община Завет. 

Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

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

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

гласуване прие следното  

РЕШЕНИЕ  № 313 

На 22.06.2020 г. Община Завет в качеството си на бенефициент сключи 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG06RDNP001-19.030-0017-С01/2020 г. с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с 
нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ за изпълнение на проект 
„Оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура- Детска 
градина „Слънчо“ гр.Завет, Детска градина „Червената шапчица “ с.Брестовене и 
Детска градина „Радост“ с.Острово“. Проектът е финансиран от Стратегията за Водено 
от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ по подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., по процедура BG06RDNP001-
19.030 МИГ Завет - Кубрат: мярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”. Общата стойност 
на инвестиционния проект е 64 014.00 лв., от които 57 612,60 лв. европейско и 6 401,40 
лв. национално съфинансиране. Основните дейности по проекта са: Доставка и монтаж 
на оборудване и обзавеждане на кухните в сградите на 3 обекта на образователната 
инфраструктура, включващо работна маса с умивален басейн , аспираторен чадър 
островен, скара електрическа тръбна неръждаема, професионална електрическа фурна 
на 3 нива, професионална електрическа печка, тестомесачка спирална с въртящ се и 
неръждаем басан, планетарен миксер с регулиране на оборотите, котлон за палачинки, 
вертикален хладилен шкаф, професионален вертикален хладилнилен шкаф, 
автоматична зеленчукорезачка за зеленчуци и плодове, картофобелачка, пасатор 
вертикален с приставка за пасиране и блендер. С проекта се цели подобряване на 
материалната база, осигуряване на по-добри възможности за приготвяне на качествена 
и здравословна храна, подмяна на амортизирано кухненско оборудване в част от 
детските градини на територията на община Завет чрез доставка и монтаж на 
оборудване и обзавеждане на кухните в сградите на 3 обекта на образователната 
инфраструктура Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Детска градина „Червената  



                                           
 

 

 

шапчица“ с. Брестовене и Детска градина „Радост“ с. Острово като основната цел е 
подобряване качеството на хранене на децата, посещаващи трите детски градини. 
Проектното предложение предвижда осигуряване на модерна, функционална, 
здравословна и достъпна материална база на общинската образователна 
инфраструктура в населените места на община Завет. Целта на проектното 
предложение е свързана със: 

 • Специфична цел 2.1 „Развитие на социалната, образователна и културна 
инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално 
приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички 
поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет - Кубрат 
„Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на 
местните човешки, природни, материални и културни ресурси” 

• Подобряване на качеството на предоставяната услуга в детските градини на 
територията на община Завет чрез подобряване на материално техническата база в 
трите общински детски заведения: Детска градина „Слънчо“, находяща се на ул. " Хан 
Крум" № 33 в гр. Завет, Детска градина „Червената шапчица“ находяща се на ул. " Хан 
Кубрат " № 2 в с. Брестовене и Детска градина „Радост“ , ул. "Иван Вазов" № 1, с. 
Острово, както и създаване на по-благоприятни условия за растеж и развитие на децата, 
което от своя страна ще доведе до повишаване качеството на живот, задържане на 
младите в населените ни места, и е стъпка към постигане на устойчиво развитие. 

След проведена обществена поръчка  с предмет : „Доставка и монтаж на 
оборудване и обзавеждане за Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Детска градина 
„Червената шапчица“ с. Брестовене и Детска градина „Радост“ с. Острово“, по 
Административен договор № BG06RDNP001-19.030-0017-С01 от 22.06.2020г.   по 
процедура BG06RDNP001-19.030 МИГ Завет-Кубрат: Подмярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ 
Завет – Кубрат“ от Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 г. 
съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони, е 
сключен договор № АО-01-12-29/27.07.2021 г.  с изпълнител „СМАРТ БИЗНЕС 
КЪМПАНИ“ ЕООД, гр. Габрово. 

Оборудването и обзавеждането в изпълнение на обществена поръчка с предмет: 
„Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Детска градина „Слънчо“ гр. 
Завет,  Детска градина „Червената шапчица“ с. Брестовене и Детска градина „Радост“ с. 
Острово“ е описано, както следва: 



                                           
 

  
 
Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Детска градина „Слънчо“ гр. Завет 

 

№ Наименование Мярка Количест
во 

Марка Модел Сериен номер Единична 
цена с ДДС 

Обща  
цена с 
ДДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Работна маса крайстенна с 1 умивален басейн с 
размери 900/500 мм, с реборд. Без долен плот. 
Изработена от неръждаема стомана. 

бр. 1 GGM Gastro N/A Неприложимо 
 

984,61 
 

984,61 

2 

Аспираторен чадър островен смукателен. С  
разглобяеми неръждаеми лабиринтни филтри - 
всеки с размери 50/50 см с възможност за 
измиване в миялни машини.  Изработен от 
неръждаема стомана.  Кран за източване на 
конденза. С вентилатор, въздуховоди и 
материали. 

бр. 1 Bosch DWB97CM50 00087 

 

 
1 538,46 

 

 
1 538,46 

3 

Скара електрическа тръбна неръждаема  с 4 
независими зони всяка с отделен ключ-енергиен 
регулатор.  Размер на работната площ 795/545 
мм. Гумиран захранващ кабел. Вадещо се 
чекмедже за оттичане на мазнината. 

бр. 1 Aida KC7 Неприложимо 

 
 

175,64 

 
 

175,64 

4 

Професионална електрическа фурна на 3 нива  
изработена от неръждаема стомана, както 
корпуса, така и камерите. С размери на камерата 
860/640 мм. Три камери всяка с отделно 
управление. Терморегулатори до 300°С - горен 
и долен за всяка камера. Неръждаеми 
нагреватели в камерата. 

бр. 2 
AlmaBar 

 
DFL-36S 

 
0001 

 

 

 
3 892,31 

 

 
7 784,62 

5 
Професионална електрическа печка, 4 
квадратни отделени електрически котлона, 
всеки от тях с размер 220/220 мм /с вграден 

бр. 1 Vital EKF7020K 
022203000301

02 

 
 
 

 
 
 



                                           
 

протектор/ и мощност 2.6 KW, термостат 
предпазващ от прегряване за всяка плоча. 6-
позиционен превключвател за всяка плоча. 
Фурна със статично нагряване с размер  680/540 
мм., изработена от неръждаема стомана с 
дебелина  1.2 мм.  Терморегулатори - горен и 
долен до 300°С. 

3 840,00 3 840,00 

6 
Тестомесачка спирална с въртящ се и 
неръждаем басан. Вместимост на басана 12 кг, 
диаметър на басана  320 мм. 

бр. 1 Maxima HS20S 211280032 
 

1 548,00 
 

1 548,00 

7 
Планетарен миксер с регулиране на оборотите. 
Повдигаща се глава. Вадещ се неръждаем басан. 
Три приставки. Обем: 7 литра. 

бр. 1 Voltz V51115A 
0572001V5111

5A497 

 
876,00 

 
876,00 

8 

Котлон за палачинки, с чугунена незалепваща 
плоча. Диаметър на плочата 350мм. 
Електрически терморегулатор до 300 С. Нож за 
обръщане на палачинката. 

бр. 1 Cecotec 08019 897937890 

 
301,28 

 
301,28 

9 

Вертикален хладилен шкаф, от неръждаема 
стомана (както вън така и вътре) – 
нискотемпературен, с две плътни врати   с 
регулируеми във височина решетки,  ефективен 
в среда +43 градуса. Електронно управление  с 
цифровa визуализация на температурата. 
Изцяло медна охладителна система, 
автоматично обезледяване на изпарителя. Обем   
1400 литра. 

бр. 1 Armadio Perfekt AF14PKMBT 202216839M 

 
 

 
 

3 480,00 

 
 

 
 

3 480,00 

10 

Професионален вертикален хладилнилен шкаф 
с 1 плътна врата, среднотемпературен. 
Преместваеми във височина решетки. 
Електронно управление с цифровa визуализация 
на температурата. 
Изцяло медна охладителна система,статично 

бр. 1 Beko 
RSSE445K31X

BN 
728464699322

1011570301 

2 120,00

 

2 120,00

 



                                           
 

охлаждане с вентилатор. Ефективен в среда  +38 
градуса. 

11 

Автоматична зеленчукорезачка за зеленчуци и 
плодове. Производителност:  300кг/час,  два 
отвора за по-едри и по-дребни зеленчуци.  
Неръждаема стомана.  Метален корпус. 
Окомплектована с  2 ножа – 1 брой за 
настъргване, 1 брой за резени. 

бр. 1 Almabar VC-300 
HLVC300VT2

10505-002 

 

 
898,46 

 

 
898,46 

11а 

Нож неръждаем за дебели резени за 
зеленчукорезачка.  
(Забележка: Артикула е за зеленчукорезачката 
по т. 11) 

бр. 1 Almabar N/A Неприложимо 

 
85,20 

 
85,20 

11б 
Нож неръждаем за кубчета за зеленчукорезачка. 
(Забележка: Артикула е за зеленчукорезачката 
по т. 11) 

бр. 1 Almabar N/A Неприложимо 
 

85,20 
 

85,20 

12 

Картофобелачка с капацитет на зареждане 4 кг. 
Производителност до  120 кг/час. Абразив на 
диска и на стените. Изцяло неръждаем корпус. 
С микроизключватели на вратата и на капака. 
Окомплектована със стойка и филтър. 

бр. 1 Maxima 09300470 MPP8-200 

 
 

1 692,31 

 
 

1 692,31 

13 
Пасатор вертикален с  приставка за пасиране с 
дължина  255 мм,  от неръждаема стомана. 
Капацитет  23 л. 

бр. 1 Solac BA5607 4145 1HK 
 

420,51 
 

420,51 

14 
Блендер с вместимост на каната  1,5 л.  скорости 
два броя. Метален корпус, поликарбонатна кана 
с дръжка. 

бр. 1 Solac BV5726 41039GK 
 

102,56 
 

102,56 

 ОБЩО С ДДС       25 932,85 

 

 

 



                                           
 

 

 

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Детска градина „Червената шапчица“ с. Брестовене 

 

№ Наименование Мярка Количество 
Марка Модел Сериен номер Единична 

цена с ДДС 
Обща  

цена с ДДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Работна маса крайстенна с 1 умивален 
басейн с размери 900/500 мм, с реборд. Без 
долен плот. Изработена от неръждаема 
стомана. 

бр. 2 GGM Gastro N/A Неприложимо 

 
984,61 

 
1 969,22 

2 

Скара електрическа тръбна неръждаема  с 4 
независими зони всяка с отделен ключ-
енергиен регулатор.  Размер на работната 
площ  795/545 мм. Гумиран захранващ кабел. 
Вадещо се чекмедже за оттичане на 
мазнината. 

бр. 1 Aida KC7 Неприложимо 175,64 175,64 

3 

Професионална електрическа печка, 4 
квадратни отделени електрически котлона, 
всеки от тях с размер  220/220 мм /с вграден 
протектор/ и мощност 2.6 KW, термостат 
предпазващ от прегряване за всяка плоча, 6-
позиционен превключвател за всяка плоча. 
Фурна със статично нагряване с размер  
680/540 мм., изработена от неръждаема 
стомана с дебелина 1.2 мм. Терморегулатори 
- горен и долен до 300°С. 

бр. 1 Vital EKF7020K 
022203000301

01 

 
 
 

3 840,00 

 
 
 

3 840,00 

4 
Тестомесачка спирална с въртящ се и 
неръждаем басан. Вместимост на басана 8 кг, 
диаметър на басана  260 мм. 

бр. 1 Maxima MSM10-1SPD 21285-2111088 
 

1 169,23 
 

1 169,23 

5 
Планетарен миксер с регулиране на 
оборотите. Повдигаща се глава. Вадещ се 
неръждаем басан. Три приставки. Обем: 7 

бр. 1 Voltz V51115A 
0572001V5111

5A488 

 
876,00 

 
876,00 



                                           
 

литра. 

6 

Котлон за палачинки, с чугунена 
незалепваща плоча. Диаметър на плочата  
350мм. Електрически терморегулатор до 300 
С. Нож за обръщане на палачинката. 

бр. 1 Cecotec 08019 B97937890 

 
301,28 

 
301,28 

7 
Стояща душ-глава. Подвижно рамо на душа 
със закрепване на стената. Окомплектован с 
меки връзки. Неръждаем. 

бр. 1 Almabar N/A Неприложимо 
 

107,69 
 

107,69 

8 

Вертикален хладилен шкаф, от неръждаема 
стомана (както вън така и вътре) –
нискотемпературен, с две плътни врати   с 
регулируеми във височина решетки,  
ефективен в среда  +43 градуса. Електронно 
управление  с цифровa визуализация на 
температурата. Изцяло медна охладителна 
система, автоматично обезледяване на 
изпарителя. Обем  1400 литра. 

бр. 1 
Armadio 
Perfekt 

AF14PKMBT 202216840M 

 
 

3 480,00 

 
 

3 480,00 

9 

Професионален вертикален хладилнилен 
шкаф с 1 плътна врата, среднотемпературен. 
Преместваеми във височина решетки. 
Електронно управление с цифровa 
визуализация на температурата. 
Изцяло медна охладителна система,статично 
охлаждане с вентилатор. Ефективен в среда 
+38 градуса. 

бр. 1 Beko 
RSSE445K31X

BN 
728464699321

1037831001 

 
 

 
2 120,00 

 
 

 
2 120,00 

10 

Картофобелачка с капацитет на зареждане  4 
кг. Производителност до  120 кг/час. Абразив 
на диска и на стените. Изцяло неръждаем 
корпус. С микроизключватели на вратата и 
на капака. Окомплектована със стойка и 
филтър. 

бр. 1 Maxima 09300470 MPP8-200 

 
 

1 692,31 

 
 

1 692,31 



                                           
 

11 
Пасатор вертикален с  приставка за пасиране 
с дължина 255 мм,  от неръждаема стомана. 
Капацитет 23 л. 

бр. 1 Solac BA5607 4145 1HK 
 

420,51 
 

420,51 

 ОБЩО С ДДС       16 151,88 

 

 
 
 
Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за Детска градина „Радост“  с. Острово 
 

№ Наименование Мярка Количество Марка Модел Сериен 
номер 

Единична 
цена с ДДС 

Обща 
цена с ДДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Аспираторен чадър островен смукателен. С  
разглобяеми неръждаеми лабиринтни филтри - всеки с 
размери  50/50 см с възможност за измиване в миялни 
машини.  Изработен от неръждаема стомана.  Кран за 
източване на конденза. С вентилатор, въздуховоди и 
материали. 

бр. 1 Bosch DWB97CM50 00249 

 

 
1 538,46 

 

 
1 538,46 

2 

Професионална електрическа фурна на 3 нива  
изработена от неръждаема стомана, както корпуса, 
така и камерите. С размери на камерата  860/640 мм. 
Три камери всяка с отделно управление. 
Терморегулатори до 300°С - горен и долен за всяка 
камера. Неръждаеми нагреватели в камерата. 

бр. 1 Almabar 
DFL-24S 

 
0001 

 

 

 
3 892,32 

 

 
3 892,32 

3 
Професионална електрическа печка, 4 квадратни 
отделени електрически котлона, всеки от тях с размер  
220/220 мм /с вграден протектор/ и мощност  2.6 KW, 

бр. 1 Vital EKF7020K 
02220300030

101 

 
 

 
 



                                           
 

термостат предпазващ от прегряване за всяка плоча. 6-
позиционен превключвател за всяка плоча. Фурна със 
статично нагряване с размер  680/540 мм., изработена 
от неръждаема стомана с дебелина  1.2 мм.  
Терморегулатори - горен и долен до 300°С. 

 

3 840,00 

 

3 840,00 

4 
Тестомесачка спирална с въртящ се и неръждаем 
басан. Вместимост на басана  12 кг, диаметър на 
басана 320 мм. 

бр. 1 Maxima HS20S 211280031 
 

1 380,00 
 

1 380,00 

5 
Планетарен миксер с регулиране на оборотите. 
Повдигаща се глава. Вадещ се неръждаем басан. Три 
приставки. Обем: 7 литра. 

бр. 1 Voltz V51115A 
0572001V511

15A 487 

 
876,00 

 
876,00 

6 

Котлон за палачинки, с чугунена незалепваща плоча. 
Диаметър на плочата  350мм. Електрически 
терморегулатор до 300 С. Нож за обръщане на 
палачинката. 

бр. 1 Cecotec 08019 B97937890 

 
301,28 

 
301,28 

7 

Вертикален хладилен шкаф, от неръждаема стомана 
(както вън така и вътре) – нискотемпературен, с две 
плътни врати   с регулируеми във височина решетки,  
ефективен в среда  +43 градуса. Електронно 
управление  с цифровa визуализация на 
температурата. Изцяло медна охладителна система, 
автоматично обезледяване на изпарителя. Обем 1400 
литра. 

бр. 1 
Armadio 
Perfekt 

AF14PKMBT 202216841M 

3 480,00
 

 

3 480,00 
 

 

8 

Професионален вертикален хладилнилен шкаф с 1 
плътна врата, среднотемпературен. 
Преместваеми във височина решетки. Електронно 
управление с цифровa визуализация на температурата. 
Изцяло медна охладителна система,статично 
охлаждане с вентилатор. Ефективен в среда  +38 
градуса. 

бр. 1 Beko 
RSSE445K31

XBN 
72846469932
21011100301 

 
 

2 028,00 

 
 

2 028,00 

9 
Месомелачка с ножове от само заточваща се стомана и 
решетка. Маслен Редуктор. Корпус метален. 

бр. 1 Rohnson R-5403 
A144B 2106 

L00170 
 

115,39 
 

115,39 



                                           
 

Производителност   50кг./час. 

10 
Пасатор вертикален с  приставка за пасиране с 
дължина  255 мм,  от неръждаема стомана. Капацитет 
23 л. 

бр. 1 Solac BA5607 4145 1HK 
 

420,52 
 

420,52 

 ОБЩО С ДДС       17 871,97 

 

Община Завет разполага с гореописаните активи, които е целесъобразно да се предоставят на посочените детски градини, което 
ще доведе до създаване на по-благоприятни условия за растеж и развитие на децата, като се подобри материалната база, с което ще се 
осигурят по-добри възможности за приготвяне на качествена и здравословна храна. Горепосочените активи собственост на Община 
Завет, с обща отчетна стойност 59 956,70 лв., да се предоставят на Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Детска градина „Червената 
шапчица“ с. Брестовене и Детска градина „Радост“ с. Острово за стопанисване, ползване  и управление. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8,  т.23 и ал. 2 от Закона за  местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 12, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 11, ал.3 и чл.чл. 15-18 от Наредба № 2 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр. Завет 

 

РЕШИ: 
 

1. Общинският съвет – Завет дава съгласие за предоставяне на дълготрайни материални активи за стопанисване и управление, 
както следва: 
1.1. На Детска градина „Слънчо“ гр. Завет 

№ Наименование Мярка Количест
во 

Марка Модел Сериен номер Единична 
цена с ДДС 

Обща  
цена с 
ДДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Работна маса крайстенна с 1 умивален басейн с 
размери 900/500 мм, с реборд. Без долен плот. 
Изработена от неръждаема стомана. 

бр. 1 GGM Gastro N/A Неприложимо 
 

984,61 
 

984,61 

2 
Аспираторен чадър островен смукателен. С  
разглобяеми неръждаеми лабиринтни филтри - 

бр. 1 Bosch DWB97CM50 00087   



                                           
 

всеки с размери 50/50 см с възможност за 
измиване в миялни машини.  Изработен от 
неръждаема стомана.  Кран за източване на 
конденза. С вентилатор, въздуховоди и 
материали. 

 
1 538,46 

 
1 538,46 

3 

Скара електрическа тръбна неръждаема  с 4 
независими зони всяка с отделен ключ-енергиен 
регулатор.  Размер на работната площ 795/545 
мм. Гумиран захранващ кабел. Вадещо се 
чекмедже за оттичане на мазнината. 

бр. 1 Aida KC7 Неприложимо 

 
 

175,64 

 
 

175,64 

4 

Професионална електрическа фурна на 3 нива  
изработена от неръждаема стомана, както 
корпуса, така и камерите. С размери на камерата 
860/640 мм. Три камери всяка с отделно 
управление. Терморегулатори до 300°С - горен 
и долен за всяка камера. Неръждаеми 
нагреватели в камерата. 

бр. 2 
AlmaBar 

 
DFL-36S 

 
0001 

 

 

 
3 892,31 

 

 
7 784,62 

5 

Професионална електрическа печка, 4 
квадратни отделени електрически котлона, 
всеки от тях с размер 220/220 мм /с вграден 
протектор/ и мощност 2.6 KW, термостат 
предпазващ от прегряване за всяка плоча. 6-
позиционен превключвател за всяка плоча. 
Фурна със статично нагряване с размер  680/540 
мм., изработена от неръждаема стомана с 
дебелина  1.2 мм.  Терморегулатори - горен и 
долен до 300°С. 

бр. 1 Vital EKF7020K 
022203000301

02 

 
 
 

3 840,00 

 
 
 

3 840,00 

6 
Тестомесачка спирална с въртящ се и 
неръждаем басан. Вместимост на басана 12 кг, 
диаметър на басана  320 мм. 

бр. 1 Maxima HS20S 211280032 
 

1 548,00 
 

1 548,00 

7 
Планетарен миксер с регулиране на оборотите. 
Повдигаща се глава. Вадещ се неръждаем басан. 

бр. 1 Voltz V51115A 
0572001V5111

5A497 
 

876,00 
 

876,00 



                                           
 

Три приставки. Обем: 7 литра. 

8 

Котлон за палачинки, с чугунена незалепваща 
плоча. Диаметър на плочата 350мм. 
Електрически терморегулатор до 300 С. Нож за 
обръщане на палачинката. 

бр. 1 Cecotec 08019 897937890 

 
301,28 

 
301,28 

9 

Вертикален хладилен шкаф, от неръждаема 
стомана (както вън така и вътре) – 
нискотемпературен, с две плътни врати   с 
регулируеми във височина решетки,  ефективен 
в среда +43 градуса. Електронно управление  с 
цифровa визуализация на температурата. 
Изцяло медна охладителна система, 
автоматично обезледяване на изпарителя. Обем   
1400 литра. 

бр. 1 Armadio Perfekt AF14PKMBT 202216839M 

 
 

 
 

3 480,00 

 
 

 
 

3 480,00 

10 

Професионален вертикален хладилнилен шкаф 
с 1 плътна врата, среднотемпературен. 
Преместваеми във височина решетки. 
Електронно управление с цифровa визуализация 
на температурата. 
Изцяло медна охладителна система,статично 
охлаждане с вентилатор. Ефективен в среда  +38 
градуса. 

бр. 1 Beko 
RSSE445K31X

BN 
728464699322

1011570301 

2 120,00

 

2 120,00

 

11 

Автоматична зеленчукорезачка за зеленчуци и 
плодове. Производителност:  300кг/час,  два 
отвора за по-едри и по-дребни зеленчуци.  
Неръждаема стомана.  Метален корпус. 
Окомплектована с  2 ножа – 1 брой за 
настъргване, 1 брой за резени. 

бр. 1 Almabar VC-300 
HLVC300VT2

10505-002 

 

 
898,46 

 

 
898,46 

11а 

Нож неръждаем за дебели резени за 
зеленчукорезачка.  
(Забележка: Артикула е за зеленчукорезачката 
по т. 11) 

бр. 1 Almabar N/A Неприложимо 

 
85,20 

 
85,20 



                                           
 

11б 
Нож неръждаем за кубчета за зеленчукорезачка. 
(Забележка: Артикула е за зеленчукорезачката 
по т. 11) 

бр. 1 Almabar N/A Неприложимо 
 

85,20 
 

85,20 

12 

Картофобелачка с капацитет на зареждане 4 кг. 
Производителност до  120 кг/час. Абразив на 
диска и на стените. Изцяло неръждаем корпус. 
С микроизключватели на вратата и на капака. 
Окомплектована със стойка и филтър. 

бр. 1 Maxima 09300470 MPP8-200 

 
 

1 692,31 

 
 

1 692,31 

13 
Пасатор вертикален с  приставка за пасиране с 
дължина  255 мм,  от неръждаема стомана. 
Капацитет  23 л. 

бр. 1 Solac BA5607 4145 1HK 
 

420,51 
 

420,51 

14 
Блендер с вместимост на каната  1,5 л.  скорости 
два броя. Метален корпус, поликарбонатна кана 
с дръжка. 

бр. 1 Solac BV5726 41039GK 
 

102,56 
 

102,56 

 ОБЩО С ДДС       25 932,85 

 
1.2. На Детска градина „Червената шапчица“ с. Брестовене 

№ Наименование Мярка Количество 
Марка Модел Сериен номер Единична 

цена с ДДС 
Обща  

цена с ДДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Работна маса крайстенна с 1 умивален 
басейн с размери 900/500 мм, с реборд. Без 
долен плот. Изработена от неръждаема 
стомана. 

бр. 2 GGM Gastro N/A Неприложимо 

 
984,61 

 
1 969,22 

2 

Скара електрическа тръбна неръждаема  с 4 
независими зони всяка с отделен ключ-
енергиен регулатор.  Размер на работната 
площ  795/545 мм. Гумиран захранващ кабел. 
Вадещо се чекмедже за оттичане на 
мазнината. 

бр. 1 Aida KC7 Неприложимо 175,64 175,64 



                                           
 

3 

Професионална електрическа печка, 4 
квадратни отделени електрически котлона, 
всеки от тях с размер  220/220 мм /с вграден 
протектор/ и мощност 2.6 KW, термостат 
предпазващ от прегряване за всяка плоча, 6-
позиционен превключвател за всяка плоча. 
Фурна със статично нагряване с размер  
680/540 мм., изработена от неръждаема 
стомана с дебелина 1.2 мм. Терморегулатори 
- горен и долен до 300°С. 

бр. 1 Vital EKF7020K 
022203000301

01 

 
 
 

3 840,00 

 
 
 

3 840,00 

4 
Тестомесачка спирална с въртящ се и 
неръждаем басан. Вместимост на басана 8 кг, 
диаметър на басана  260 мм. 

бр. 1 Maxima MSM10-1SPD 21285-2111088 
 

1 169,23 
 

1 169,23 

5 

Планетарен миксер с регулиране на 
оборотите. Повдигаща се глава. Вадещ се 
неръждаем басан. Три приставки. Обем: 7 
литра. 

бр. 1 Voltz V51115A 
0572001V5111

5A488 

 
876,00 

 
876,00 

6 

Котлон за палачинки, с чугунена 
незалепваща плоча. Диаметър на плочата  
350мм. Електрически терморегулатор до 300 
С. Нож за обръщане на палачинката. 

бр. 1 Cecotec 08019 B97937890 

 
301,28 

 
301,28 

7 
Стояща душ-глава. Подвижно рамо на душа 
със закрепване на стената. Окомплектован с 
меки връзки. Неръждаем. 

бр. 1 Almabar N/A Неприложимо 
 

107,69 
 

107,69 

8 

Вертикален хладилен шкаф, от неръждаема 
стомана (както вън така и вътре) –
нискотемпературен, с две плътни врати   с 
регулируеми във височина решетки,  
ефективен в среда  +43 градуса. Електронно 
управление  с цифровa визуализация на 
температурата. Изцяло медна охладителна 
система, автоматично обезледяване на 

бр. 1 
Armadio 
Perfekt 

AF14PKMBT 202216840M 

 
 

3 480,00 

 
 

3 480,00 



                                           
 

изпарителя. Обем  1400 литра. 

9 

Професионален вертикален хладилнилен 
шкаф с 1 плътна врата, среднотемпературен. 
Преместваеми във височина решетки. 
Електронно управление с цифровa 
визуализация на температурата. 
Изцяло медна охладителна система,статично 
охлаждане с вентилатор. Ефективен в среда 
+38 градуса. 

бр. 1 Beko 
RSSE445K31X

BN 
728464699321

1037831001 

 
 

 
2 120,00 

 
 

 
2 120,00 

10 

Картофобелачка с капацитет на зареждане  4 
кг. Производителност до  120 кг/час. Абразив 
на диска и на стените. Изцяло неръждаем 
корпус. С микроизключватели на вратата и 
на капака. Окомплектована със стойка и 
филтър. 

бр. 1 Maxima 09300470 MPP8-200 

 
 

1 692,31 

 
 

1 692,31 

11 
Пасатор вертикален с  приставка за пасиране 
с дължина 255 мм,  от неръждаема стомана. 
Капацитет 23 л. 

бр. 1 Solac BA5607 4145 1HK 
 

420,51 
 

420,51 

 ОБЩО С ДДС       16 151,88 

 
1.3. На Детска градина „Радост“ с. Острово 

 
№ Наименование Мярка Количество Марка Модел Сериен 

номер 
Единична 

цена с ДДС 
Обща 

цена с ДДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Аспираторен чадър островен смукателен. С  
разглобяеми неръждаеми лабиринтни филтри - всеки с 
размери  50/50 см с възможност за измиване в миялни 
машини.  Изработен от неръждаема стомана.  Кран за 

бр. 1 Bosch DWB97CM50 00249 

 

 
1 538,46 

 

 
1 538,46 



                                           
 

източване на конденза. С вентилатор, въздуховоди и 
материали. 

2 

Професионална електрическа фурна на 3 нива  
изработена от неръждаема стомана, както корпуса, 
така и камерите. С размери на камерата  860/640 мм. 
Три камери всяка с отделно управление. 
Терморегулатори до 300°С - горен и долен за всяка 
камера. Неръждаеми нагреватели в камерата. 

бр. 1 Almabar 
DFL-24S 

 
0001 

 

 

 
3 892,32 

 

 
3 892,32 

3 

Професионална електрическа печка, 4 квадратни 
отделени електрически котлона, всеки от тях с размер  
220/220 мм /с вграден протектор/ и мощност  2.6 KW, 
термостат предпазващ от прегряване за всяка плоча. 6-
позиционен превключвател за всяка плоча. Фурна със 
статично нагряване с размер  680/540 мм., изработена 
от неръждаема стомана с дебелина  1.2 мм.  
Терморегулатори - горен и долен до 300°С. 

бр. 1 Vital EKF7020K 
02220300030

101 

 
 
 

3 840,00 

 
 
 

3 840,00 

4 
Тестомесачка спирална с въртящ се и неръждаем 
басан. Вместимост на басана  12 кг, диаметър на 
басана 320 мм. 

бр. 1 Maxima HS20S 211280031 
 

1 380,00 
 

1 380,00 

5 
Планетарен миксер с регулиране на оборотите. 
Повдигаща се глава. Вадещ се неръждаем басан. Три 
приставки. Обем: 7 литра. 

бр. 1 Voltz V51115A 
0572001V511

15A 487 

 
876,00 

 
876,00 

6 

Котлон за палачинки, с чугунена незалепваща плоча. 
Диаметър на плочата  350мм. Електрически 
терморегулатор до 300 С. Нож за обръщане на 
палачинката. 

бр. 1 Cecotec 08019 B97937890 

 
301,28 

 
301,28 

7 

Вертикален хладилен шкаф, от неръждаема стомана 
(както вън така и вътре) – нискотемпературен, с две 
плътни врати   с регулируеми във височина решетки,  
ефективен в среда  +43 градуса. Електронно 
управление  с цифровa визуализация на 
температурата. Изцяло медна охладителна система, 

бр. 1 
Armadio 
Perfekt 

AF14PKMBT 202216841M 

3 480,00
 

 

3 480,00 
 

 



                                           
 

автоматично обезледяване на изпарителя. Обем 1400 
литра. 

8 

Професионален вертикален хладилнилен шкаф с 1 
плътна врата, среднотемпературен. 
Преместваеми във височина решетки. Електронно 
управление с цифровa визуализация на температурата. 
Изцяло медна охладителна система,статично 
охлаждане с вентилатор. Ефективен в среда  +38 
градуса. 

бр. 1 Beko 
RSSE445K31

XBN 
72846469932
21011100301 

 
 

2 028,00 

 
 

2 028,00 

9 
Месомелачка с ножове от само заточваща се стомана и 
решетка. Маслен Редуктор. Корпус метален. 
Производителност   50кг./час. 

бр. 1 Rohnson R-5403 
A144B 2106 

L00170 

 
115,39 

 
115,39 

10 
Пасатор вертикален с  приставка за пасиране с 
дължина  255 мм,  от неръждаема стомана. Капацитет 
23 л. 

бр. 1 Solac BA5607 4145 1HK 
 

420,52 
 

420,52 

 ОБЩО С ДДС       17 871,97 

 
 

 
 



                                           
 

 

 

2. Възлага на Кмета на Община Завет да организира приемането и предаването 
на активите, и вписването на новонастъпилите обстоятелства в счетоводните регистри 
на Община Завет и Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Детска градина „Червената 
шапчица“ с. Брестовене, Детска градина „Радост“ с. Острово. 
   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 може да се оспори 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  № 30 от 25.08.2022 година 

 
ПО  СЕДМА  ТОЧКА 
Прехвърляне на краткотрайни и дълготрайни материални активи от 

Община Завет – първостепенен разпоредител с бюджет, на Областна дирекция на 
МВР гр. Разград – Районно управление гр. Кубрат.   

   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 

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

РЕШЕНИЕ  № 314 
 

През годините в деловодството на Общинска администрация гр. Завет са 
депозирани искания за закупуването на активи, необходими за нуждите на детска 
педагогическа стая и за Областна дирекция на МВР гр. Разград – Районно управление 
гр. Кубрат. 

Община Завет придоби краткотрайни и дълготрайни материални активи на обща 
стойност 12 089,67 лева ( дванадесет хиляди и тридесет лева ). Същите са налични и 
могат да бъдат прехвърлени на Областна дирекция на МВР гр. Разград – Районно 
управление гр. Кубрат. 

Активите подробно са описани, както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
 

 

 

 

Група Инвентарен номер
Отчетна 

стойност
С/КА 2041 КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНE 00162 - TOSHIBA SATELITTE C55-C-173 ББ 09.05.2016 293,83

С/КА 2041 КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНE 00163 - TOSHIBA SATELLITE C55-C-173 ББ 09.05.2016 293,83

С/КА 2041 КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНE 01086 - ЛАПТОП HP 250 6MR06EA 15.6" 648,00

С/КА 2041 КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНE 01087 - ЛАПТОП HP 250 6MR06EA 15.6" 648,00

С/КА 2041 КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНE 00530 - КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ ASUS EXPERT CENTER D5 997,20

С/КА 2041 КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНE 00531 - КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ ASUS EXPERT CENTER D5 997,20

С/КА 2049 ДРУГИ МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ

01948 - МАРШРУТИЗАТОР CISCO ISR 1100 8 PORT DUAL GE WAN 

ETHERNET ROUTER 2246,40

С/КА 2049 ДРУГИ МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ 01946 - НЕПРЕКЪСВАЕМ ТЗИ EATON 9E 1000i 633,60

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 00409 - PC HP 15-G000SU/G1M55EA ББ 08.07.2014 237,50

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01567 - БЮРО ОК ПРАВО 138/68/74 ЧРШ 148,18

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01568 - БЮРО ОК ПРАВО 138/68/74 ЧРШ 148,18

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01569 - БЮРО ОК ПРАВО 138/68/74 ЧРШ 148,18

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01570 - БЮРО ОК ПРАВО 138/68/74 ЧРШ 148,18

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01571 - КОНТЕЙНЕР 3 ЧЕКМ КОЛЕЛЦА ЧРШ 143,00

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01572 - КОНТЕЙНЕР 3 ЧЕКМ КОЛЕЛЦА ЧРШ 143,00

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01573 - КОНТЕЙНЕР 3 ЧЕКМ КОЛЕЛЦА ЧРШ 143,00

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01574 - КОНТЕЙНЕР 3 ЧЕКМ КОЛЕЛЦА ЧРШ 143,00

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01575 - СТЕЛАЖ 80/40/200 ЧРШ 221,08

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01576 - СТЕЛАЖ 80/40/200 ЧРШ 221,08

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01577 - ВРАТА УНИВ 38/76 БЖВ 29,41

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01578 - ВРАТА УНИВ 38/76 БЖВ 29,41

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01579 - ВРАТА УНИВ 38/76 БЖВ 29,41

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01580 - ВРАТА УНИВ 38/76 БЖВ 29,41

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01581 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01582 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01583 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01584 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01585 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01586 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01587 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01588 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01589 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01590 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01591 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01592 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01593 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01594 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01595 - СТОЛ МЕНИДЖЪР STAR ЕСО КОЖА ЧРН 154,80

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01596 - СТОЛ МЕНИДЖЪР STAR ЕСО КОЖА ЧРН 154,80

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01597 - СТОЛ МЕНИДЖЪР STAR ЕСО КОЖА ЧРН 154,80

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01598 - СТОЛ МЕНИДЖЪР STAR ЕСО КОЖА ЧРН 154,80

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01599 - СТОЛ МЕНИДЖЪР STAR ЕСО КОЖА ЧРН 154,80

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01600 - МАСА ЗАСЕДАТЕЛНА POL02 200/90/74 ЧРШ 229,40

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01601 - МФУ ЛАЗЕРНО BROTHER  DCP-L2532DW 394,80

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01602 - МФУ ЛАЗЕРНО BROTHER  DCP-L2532DW 394,80

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 03518 - МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО У-ВО ХР LAZERJET ББ 09.05.2016 249,00

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 00532 - МОНИТОР AOC 282,00

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 00533 - МОНИТОР AOC 282,00

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01947 - КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ 19IN 9 U 540X450 мм 168,00

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 00350 - КАСА КС2 7,39

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 00353 - КАСА 6,47

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 00354 - КАСА 6,94

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 00355 - КАСА 6,94

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 00357 - БЮРО ДИРЕКТОРСКО 18,50

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 00363 - КАСА 9,26

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01439 - КАСА 4,17

ОБЩО 12089,67



                                           
 

 

 

Придобитите активи са предназначени за нуждите на Областна дирекция на 

МВР гр. Разград, Районно управление гр. Кубрат, в т.ч. районни полицейски 

инспектори и детска педагогическа стая на територията на община Завет. За целта е 

необходимо същите да бъдат отписани от баланса на Община Завет и да бъдат заведени 

в баланса на съответния разпоредител с бюджет, в структурата, на който е включено 

Районно управление гр. Кубрат.  

 Предвид гореизложеното и на чл. 21, ал. 1, т. 8,  т.23 и ал. 2 от Закона за  местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост и чл. 11, ал.2 и ал.3 и чл.чл. 15-18 от Наредба № 2 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  Общинският съвет гр. 
Завет   
      РЕШИ: 

 
1. Общинският съвет – Завет дава съгласие Кметът на Община Завет да 

прехвърли краткотрайни и дълготрайни материални активи от Община Завет – 

първостепенен разпоредител с бюджет на Областна дирекция на МВР гр. Разград, 

Районно управление гр. Кубрат, както следва:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           
 

 

 

 
2. Задължава на Кмета на Община Завет да извърши необходимите 

счетоводни записвания при отписването на активите от баланса на 
първостепенния разпоредител с бюджет - Община Завет, спазвайки указанията на 
Министерството на финансите – ДДС № 20 от 14.12.2004 г., относно Прилагането 
на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия и ДДС № 14 
от 30.12.2013 г., относно Сметкоплан на бюджетните организации. 

 
 

Група Инвентарен номер
Отчетна 

стойност
С/КА 2041 КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНE 00162 - TOSHIBA SATELITTE C55-C-173 ББ 09.05.2016 293,83

С/КА 2041 КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНE 00163 - TOSHIBA SATELLITE C55-C-173 ББ 09.05.2016 293,83

С/КА 2041 КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНE 01086 - ЛАПТОП HP 250 6MR06EA 15.6" 648,00

С/КА 2041 КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНE 01087 - ЛАПТОП HP 250 6MR06EA 15.6" 648,00

С/КА 2041 КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНE 00530 - КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ ASUS EXPERT CENTER D5 997,20

С/КА 2041 КОМПЮТРИ И ХАРДУЕРНО ОБОРУДВАНE 00531 - КОМПЮТЪРНА КОНФИГУРАЦИЯ ASUS EXPERT CENTER D5 997,20

С/КА 2049 ДРУГИ МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ

01948 - МАРШРУТИЗАТОР CISCO ISR 1100 8 PORT DUAL GE WAN 

ETHERNET ROUTER 2246,40

С/КА 2049 ДРУГИ МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ 01946 - НЕПРЕКЪСВАЕМ ТЗИ EATON 9E 1000i 633,60

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 00409 - PC HP 15-G000SU/G1M55EA ББ 08.07.2014 237,50

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01567 - БЮРО ОК ПРАВО 138/68/74 ЧРШ 148,18

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01568 - БЮРО ОК ПРАВО 138/68/74 ЧРШ 148,18

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01569 - БЮРО ОК ПРАВО 138/68/74 ЧРШ 148,18

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01570 - БЮРО ОК ПРАВО 138/68/74 ЧРШ 148,18

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01571 - КОНТЕЙНЕР 3 ЧЕКМ КОЛЕЛЦА ЧРШ 143,00

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01572 - КОНТЕЙНЕР 3 ЧЕКМ КОЛЕЛЦА ЧРШ 143,00

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01573 - КОНТЕЙНЕР 3 ЧЕКМ КОЛЕЛЦА ЧРШ 143,00

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01574 - КОНТЕЙНЕР 3 ЧЕКМ КОЛЕЛЦА ЧРШ 143,00

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01575 - СТЕЛАЖ 80/40/200 ЧРШ 221,08

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01576 - СТЕЛАЖ 80/40/200 ЧРШ 221,08

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01577 - ВРАТА УНИВ 38/76 БЖВ 29,41

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01578 - ВРАТА УНИВ 38/76 БЖВ 29,41

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01579 - ВРАТА УНИВ 38/76 БЖВ 29,41

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01580 - ВРАТА УНИВ 38/76 БЖВ 29,41

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01581 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01582 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01583 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01584 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01585 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01586 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01587 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01588 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01589 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01590 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01591 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01592 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01593 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01594 - СТОЛ ISO BLACK ПОСЕТИТЕЛСКИ С11 ЧЕРЕН 38,28

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01595 - СТОЛ МЕНИДЖЪР STAR ЕСО КОЖА ЧРН 154,80

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01596 - СТОЛ МЕНИДЖЪР STAR ЕСО КОЖА ЧРН 154,80

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01597 - СТОЛ МЕНИДЖЪР STAR ЕСО КОЖА ЧРН 154,80

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01598 - СТОЛ МЕНИДЖЪР STAR ЕСО КОЖА ЧРН 154,80

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01599 - СТОЛ МЕНИДЖЪР STAR ЕСО КОЖА ЧРН 154,80

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01600 - МАСА ЗАСЕДАТЕЛНА POL02 200/90/74 ЧРШ 229,40

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01601 - МФУ ЛАЗЕРНО BROTHER  DCP-L2532DW 394,80

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01602 - МФУ ЛАЗЕРНО BROTHER  DCP-L2532DW 394,80

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 03518 - МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО У-ВО ХР LAZERJET ББ 09.05.2016 249,00

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 00532 - МОНИТОР AOC 282,00

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 00533 - МОНИТОР AOC 282,00

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01947 - КОМУНИКАЦИОНЕН ШКАФ 19IN 9 U 540X450 мм 168,00

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 00350 - КАСА КС2 7,39

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 00353 - КАСА 6,47

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 00354 - КАСА 6,94

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 00355 - КАСА 6,94

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 00357 - БЮРО ДИРЕКТОРСКО 18,50

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 00363 - КАСА 9,26

С/КА 9909 ДР АКТИВИ В УПОТР ИЗП КАТО Р-Д 01439 - КАСА 4,17

ОБЩО 12089,67



                                           
 

 
 
 

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 може да се оспори 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  № 30 от 25.08.2022 година 
 

 
ПО  ОСМА  ТОЧКА 

 Отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелен 

обект – Магазин № 1 в гр. Завет ул. „Освобождение“ № 95-97, за срок от 10 г.  

  Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
 Общинският съвет гр. Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 0 (нула), 

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

РЕШЕНИЕ  № 315 
 

     Община Завет има сключен договор за наем на самостоятелен обект – Магазин 
№ 1, находящ се в гр. Завет ул. „Освобождение“ № 95-97, със срок на договора до 
30.11.2022 год., от страна на наемателя е изявено желание за подновяване на договора 
за наем със срок от 10 год. Отдаването под наем на свободни имоти или части от тях - 
частна общинска собственост се извършва по реда на чл.14, ал.1 от Закона за 
общинската собственост (ЗОС), съгласно който свободни имоти или части от тях - 
частна общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до 10 години при 
условията и по реда на ал.2 и ал.3 след решение на общинския съвет. 

Имотите могат да се отдават след провеждане на публичен търг или публично 
оповестен конкурс, като началната наемна цена се определя съгласно Приложение № 1 
към чл.25, ал.2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество. Предвид чл.1, ал.2, т.1 от Приложение № 1 към Наредба № 2 на 
Общинския съвет гр. Завет, началната месечна наемна цена е 4,07 лв./кв.м. за магазин в 
първа зона, като се има площта на магазин № 1 - 33,5 кв.м., месечния наем е в размер на 
136,35 лв. без ДДС. 

Имотът е  включен в Годишната програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост в Община Завет за 2022 г., в Буква А. „Имоти, които 
община Завет има намерение да предостави под наем”.  
           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 изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.52, ал.5, т.2 от 
ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 4, чл. 14, ал. 1, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.27, ал.1 и ал.2 от 
Наредба № 2, във връзка на  чл.1, ал.2, т.1 от Приложение № 1 към Наредба № 2 за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет 
гр. Завет   

 
РЕШИ: 

 
1. Да се отдаде под наем за срок от 10 години, чрез публичен търг с явно 

наддаване на обект - Магазин № 1 – частна общинска собственост, със светла площ 33,5 
кв.м., находящ се в гр. Завет кв. 84 УПИ VII  – „За музей и КОО“, съгласно действащия 
ПУП на гр. Завет, одобрен със Заповед № 349/23.04.1985 г. и ЧИ със заповед № УД-02-
09-211/07.06.2016 г. на кмета на община Завет, с адрес гр. Завет ул. „Освобождение“ № 
95-97. 
      2. Определя начална тръжна цена на имота: 136,35 лв. наем за месец без ДДС. 

 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 
отдаване под наем на горепосочения имот по законоустановения ред.   

 6. 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. 

 7. 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. 

 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 решението 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  № 30 от 25.08.2022 година 
 

 
ПО  ДЕВЕТА ТОЧКА 

 Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 58147.39.20, в 

землището на с. Прелез.  

   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  № 316 
 

Съгласно чл. 24а, ал. 5 от за Закон собствеността и ползването на земеделските 
земи /ЗСПЗЗ/, отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на 
пасищата, мерите и ливадите се извършва чрез търг или конкурс при условия и по ред, 
определени от общинския съвет. Въз основа на резултатите от проведения търг или 
конкурс се сключва договор за наем или аренда. Срокът на договора за наем не може да 
бъде по-дълъг от 10 години.  

Към настоящия момент община Завет разполага със свободен поземлен имот в 
землището на с. Прелез, с идентификатор 58147.39.20, с площ 13804 кв.м., с НТП: Друг 
вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, категория Девета, за 
същия има проявен интерес за наемане. Имота може да се отдаде под наем на 
основание горепосочената разпоредба от закона, като е необходимо да се организира 
процедура за провеждане на търг или конкурс за сключване договор за наем.  

 Имота е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 
– общинска собственост в Община Завет за 2022 г., в Буква А. „Имоти, които община 
Завет има намерение да предостави под наем”, за същия е  възложен и изготвен пазарна 
оценка от лицензиран оценител. С отдаването на горепосочения имот, ще бъдат 
осигурен допълнителни приходи на Община Завет.  

 Доколкото липсва изрична наредба за отдаване под наем на имоти – земеделски 
земи от ОПФ е необходимо Общинският съвет гр. Завет да реши условията и реда за 
провеждане на търг за горепосочените имоти, като е целесъобразно да се приложат 
съответно разпоредбите на Глава пета: Провеждане на публичен търг и публично 
оповестен конкурс за отдаване под наем и разпореждане с общинско имущество от 
Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество (приета с Решение № 396 по Протокол № 37 от 13.12.2018 г., изм. и доп. с 
Решение № 499 по Протокол № 46 от 27.09.2019 г., изм. и доп. с Решение № 73 по 
Протокол № 07 от 28.05.2020 г. на Общинския съвет гр. Завет). 

 Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗОС,  придобиването, управлението и разпореждането с 
имоти и вещи-общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол 
на общинския съвет. 



                                           
 

 
 
 

Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 5, т. 2 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 и чл. 52, ал. 5, т. 2 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 24а, ал. 5 от за Закон собствеността и ползването на 
земеделските земи и чл. 8, ал. 1 от ЗОС,  Общинският съвет гр. Завет   

 
РЕШИ: 

  

            1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 
10 стопански години на поземлен имот с идентификатор 58147.39.20 – частна общинска 
собственост, с площ 13804 кв.м., Девета категория, местност „Кара Вели”, НТП: Друг 
вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, находящ се в 
землището на с. Прелез, общ. Завет, обл. Разград с начална тръжна цена в размер на 
135,28 лв. – наем за стопанска година. 
            2. Възлага на кмета на общината да организира процедурата за провеждане на 
публичния търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години 
за имота описан в т.1 на настоящото решение. 

3. Определя стъпка за наддаване за имота по т.1 – 5 % от началната тръжна цена. 
4. Определя депозит за участие в публичния търг за имота по 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 отдаване под наем на земеделска земя 
от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване - „Друг вид поземлен имот 
без определено стопанско предназначение“ да се използват за изпълнение на дейности 
от местно значение в с. Прелез. 

7. Публичният търг по т. 1 да се проведе съответно по реда и условията на глава 
пета: Провеждане на публичен търг и публично оповестен конкурс за отдаване под 
наем и разпореждане с общинско имущество от Наредба № 2 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество (приета с Решение № 396 по 
Протокол № 37 от 13.12.2018 г., изм. и доп. с Решение № 499 по Протокол № 46 от 
27.09.2019 г., изм. и доп. с Решение № 73 по Протокол № 07 от 28.05.2020 г. на  



                                           
 

 
 
 

Общинския съвет гр. Завет).  
8. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и на 

Областния управител на Област Разград в 7 - дневен срок от приемането му. 
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 - дневен срок след 

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

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 


