ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

П Р О Т О К О Л
№ 45

Днес 22.02.2011 година от 15.00 часа в заседателната зала на Община гр.Завет на
основание чл. 23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация се
проведе редовно заседание на Общинския съвет гр.Завет. На заседанието присъстват всички
17/седемнадесет/ общински съветници.
Освен общинските съветници в заседанието участие взеха: Ахтер Сюлейманов Велиев
– кмет на Община, Ертан Сали Бахар – зам.-кмет на Община, Динчер Османов Къров – Кмет с.
Брестовене, Бехчет Хадживели – кмет с.Острово, Гюнер Али Юдаи – кмет с.Веселец, Зелиха
Руфад – кмет с.Прелез, Атике Ешреф – кмет с.Сушево, Сезгин Юмер Али – директор „ФУС”,
Виолетка Кулева – директор „УТОС”.
Председателят на Общинския съвет г-н Мехмед Хасан Халил откри заседанието и
предложи то да протече при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.
ОТНОСНО:
1.1.Отчет за извършените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и
Председателя на Общинския съвет гр.Завет.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
1.2.Утвърждаване на формула за финансиране на „делегинарани бюджети” в системата на
образованието на Община Завет за бюджетната 2011 година.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
1.3.Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното
управление по видове и категории обекти през 2010 година.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
1.4. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост при Община Завет за 2011г.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
1.5. Наредба за изменение на Наредба № 7 за базисните /начални/ цени за отдаване под
наем на обекти – общинска собственост.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
1.6. Приемане на отчет за изпълнение на годишния приватизационен план за 2010 година.
Докл.:З.Исмаил–зам.-кмет
1.7. Проект на решения за уточнения план и отчета на Бюджета 2010г.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
1.8. Проект на решения за бюджета на Община Завет за 2011г.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
2.Разни.
С последвалото гласуване със 17/седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/,
„Въздържали се”–0 /нула/ Общинският съвет гр.Завет прие така направеното предложение за
дневен ред да стане дневен ред на настоящето заседание.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.
ОТНОСНО:

1.1.Отчет за извършените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и
Председателя на Общинския съвет гр.Завет.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
Предвид това, че докладната записка бе разгледана на заседание на постоянните комисии,
изказвания по нея не се направиха.
Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ № 304:
Съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките, след изтичане на всяко тримесечие
се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от съответни я
колективен орган.
Предвид изложеното 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, Общинският съвет гр.Завет с 16 /шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–
0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/ от проведено, съгласно чл.27, ал. 5 от ЗМСМА,
поименно гласуване, както следва:

№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Име, презиме и фамилия на общинския
съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Ерол Дауд Юсеин
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Шабан Ариф Шабан
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев
Общо гласували:

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
Не присъства в залата по време на
гласуването

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
16

РЕШИ:
1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и
Председателя на Общинския съвет гр.Завет за четвъртото тримесечие на 2010г., както
следва:

ОТЧЕТ
За направените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и Председателя на
Общинския съвет гр.Завет за четвъртото тримесечие на 2010 г.
№
по ред
1.
2.
3.

Извършени разходи
от Кмет на Община
Октомври 2010г.
Ноември 2010г.
Декември 2010г.

120.00
00.00
345.35

Извършени разходи
от Председател на
Общинския съвет
80.00
00.00
60.00

Всичко разходи за тримесечието:

465.35

140.00

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 срока на АПК пред Административен
съд Разград.

1.2.Утвърждаване на формула за финансиране на „делегинарани бюджети” в системата
на образованието на Община Завет за бюджетната 2011 година.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
Предвид това, че докладната записка бе разгледана на заседание на постоянните комисии,
изказвания по нея не се направиха.
Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ № 305:
Във връзка с оптимизацията на работата в общинските училища и детски градини на
територията на Община Завет през бюджетната 2011 година е необходимо утвърждаване на
формулата за разпределение на средствата, съгласно Закона за държавния бюджет за 2011
година, където в § 53, средствата от държавния бюджет за дейностите по възпитанието, и
обучението на деца и ученици в общинските училища и детските градини се определят от
първостепенните разпоредители с бюджетни кредити на база разходни стандарти за едно дете и
един ученик, одобрени от Министерския съвет.
Средствата се разпределят въз основа на формула за всяка отделна дейност, които
първостепенният разпределител утвърждава в срок до 28 февруари 2011 г. след обсъждане с
директорите на учебните заведения. Основните компоненти на всяка формула са единният
разходен стандарт и броят на децата и учениците за съответната дейност. Допълнителни
компоненти на формулата могат да бъдат обективни географски, демографски и
инфраструкторни показатели, определящи различия в разходите за едно дете или ученик, или
показатели, отразяващи националната или общинската образователна политика. Не могат да
бъдат компоненти в формулата числеността на персонала и броят на групите и паралелките.
Главният експерт "Образование" е запознал директорите на учебните заведения с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2011г. в частта "Образование". На проведените срещи с директорите,
са обсъдени варианти за разпределение на средствата. Директорите са приели варианта на
формула, която да е базирана изцяло на основните компоненти - единният разходен дтандарт и
броят на учениците .
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и § 53 от ПЗР
на Закона за бюджет на Р България за 2011г. във връзка с чл. 44 от Закона за народната
просвета и чл. 159 и чл. 160 от Правилника за прилагане на ЗНП, Общинският съвет
гр.Завет със 17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/ от
проведено, съгласно чл.27, ал. 5 от ЗМСМА, поименно гласуване, както следва:

№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Име, презиме и фамилия на общинския
съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Ерол Дауд Юсеин
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Шабан Ариф Шабан
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев
Общо гласували:

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
17

РЕШИ:
1.Утвърждава формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти между
училищата и детските градини - държавни дейности както следва:
-

-

Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за дейност 322Общообразователни училища, при община Завет, за бюджетната 2011г., както следва:
Б=100%ЕРСхБУ, където
Б-бюджет
ЕРС-единен разходен стандарт = 1 342 лв.
БУ- брой ученици
Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за дейност 311Целодневни детски градини и обединени детски заведения, при община Завет, за
бюджетната 2011г. , както следва:
Б=100%ЕРСхБД, където
Б-бюджет
ЕРС-единен разходен стандарт, който е:
ясла-990 лв;
от 3 до 5 годишна възраст над 1500 жители-1408 лв.;
от 3 до 5 годишна възраст до 1500 жители-1523 лв.;
подготвителна група -1626 лв.;
БД- брой деца

-

Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за дейност 326Професионални училища, професионална гимназия, при община Завет, за бюджетната

2011г. , както следва:
Б=100%ЕРСхБУ, където
Б-бюджет
ЕРС-единен разходен стандарт, който е
селско стоп.-1852 лв.;
стопанско упр.конт.-1230 лв.;
БУ- брой ученици
-

Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за ученици на
самостоятелна форма на обучение , при община Завет, за бюджетната 2011г. , както
следва:
Б=100%ЕРСхБУ, където
Б-бюджет
ЕРС-единен разходен стандарт = 291 лв.
БУ- брой ученици

-

Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за: Добавка за
подобряване на материално-техническата база на училищата за учениците на редовна
форма на обучение, при община Завет, за бюджетната 2011г. , както следва:
Б=100%ЕРСхБУ, където
Б-бюджет
ЕРС-единен разходен стандарт = 23 лв.
БУ- брой ученици

-

Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за: Добавка за
деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегриране в училища и детски градини, при
община Завет, за бюджетната 2011г. , както следва:
Б=100%ЕРСхБУ, където
Б-бюджет
ЕРС-единен разходен стандарт = 194 лв.
БУ- брой ученици
Добавката за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища
и детски градини, се предоставят на детските градини и училища, в които
интегрирано се възпитават и обучават децата и учениците.

-

Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за извънкласна
дейност, при община Завет, за бюджетната 2011г. , както следва:
Б=100%ЕРСхБУ, където
Б-бюджет
ЕРС-единен разходен стандарт = 14 лв.
БУ- брой ученици
За извънучилищни дейности извън средствата по единни разходни
стандарти на първостепенните разпоредители с бюджетен кредити се
предоставят по 14 лв. на ученик в редовна форма на обучение.

-

Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за: Добавка за
подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата
от подготвителните класове в училище и ученици от І-ІV клас, при община Завет, за
бюджетната 2011г. , както следва:

Б=100%ЕРСхБД, където
Б-бюджет
ЕРС-единен разходен стандарт = 65 лв.
БД- брой дете
2. Утвърждава формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти
за детските градини - местни дейности .
2.1. Определя стандарт за издръжка на ЦДГ и ОДЗ в размер на 650 лв. за дете.
2.2. Разпределение на средствата по единия разходен стандарт за местни дейности за
бюджетната 2011 година за всички общински детски градини на територията на
общината да се извършва с формула, включващи само основни компоненти както
следва:
БМД=100%ЕРСхБД
БМД- бюджет местни дейности
ЕРС- единен разходен стандарт = 650 лв.
БД- брой деца
3. С утвърждаване на формулите, Първостепенният разпоредител с бюджетни кредити
(ПРБК) одобрява и правилата за коригиране на средствата от държавния и местен бюджет ,
които получава всяко едно училище, детска градина при промяна броя на децата и учениците
както следва:
3.1. Разпределението на средствата по бюджета на Община Завет за 2011 г. за дейностите
по ЕБК, за които средствата от държавния и местен бюджет се определят на база ЕРС, се
извършва въз основа на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България
(ЗДБРБ) за 2011 г. брой деца и размерите на единните разходни стандарти за 2011 г.
3.2. За разликите между разчетения брой деца и ученици, предвидени със ЗДБРБ за 2011 г.
и броя на децата по информационната система „АДМИН М" към 1 януари 2011 г., до
извършването на корекции по реда на чл. 39, ал. 1 от ПМС №334 от 29.12.2010 г. за
изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2011 г., Община Завет прилага
изискванията на чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от същото постановление.
3.3. Разпределението на средствата между училища, детските градини по формула се
извършва въз основа на броя на децата и учениците по информационната система на МОМН
„АДМИН М" към 01.01.2011 г.
3.4. Разпределението на средствата по формула се коригира в резултат на промените в броя
на децата и учениците веднъж годишно, отчитайки промените в броя на децата и учениците в
началото на учебната 2011/2012 година спрямо броя на децата и учениците от
информационната
система
на
МОМН
„АДМИН
М"
към
01.01.2011
г..
Намалението/увеличението на броя на децата и учениците се отразява с ¼ от годишната
стойност на стандарта, те. само за месеците октомври, ноември и декември.
3.5. При намаление на броя на децата и учениците като цяло в училища и детските градини
в Община Завет по т. 3.3. освободените средства по компоненти на формулата се отнасят към
резерва.
3.6. При увеличение като цяло на броя на децата и учениците в общинските училища и
детските градини по т.3.3. и при условие, че не бъде извършена корекция по бюджета на
Община Завет за увеличения брой деца и учениците, недостигът на средства се разпределя
между училищата и детските градини пропорционално на броя на учениците и децата към
началото на учебната 2011/2012 година.
3.7.При промяна в размера на единните разходни стандарти по време на годината,
увеличението по съответния стандарт се разпределя пропорционално на броя на децата и
учениците.

3.8. При закриване на училище или детска градина, остатъка от средствата по формула се
отнася към резерва.
4. Делегира право на Директора:
4.1. на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;
4.2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите по бюджета на
училището, детската градина до 3 дни преди края на всяко тримесечие, като уведомява
първостепенния разпоредител с бюджетен кредит за това;
4.3. да се разпорежда със средствата на училището, детската градина;
4.4. да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя
на децата и учениците в класовете, групите съобразно нормите, определени в подзаконовите
нормативни актове;
4.5. самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки прилагането на
учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището, детската градина;
4.6. да реализира собствени приходи, включително приходи от собственост.
5. Директорът се задължава да представя в общината:
5.1. Плана на бюджета, разпределен по пълна бюджетна класификация.
5.2. Тримесечни отчети на бюджета.
5.3. Справки за извършените през тримесечието компенсирани промени по плана на
приходите и разходите в срок до последното число на последния месец от тримесечието и
числеността на персонала.
5.4. Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на училището, детската градина форма 1 5- Б .
6.Възлага на кмета на общината да издаде заповед за изпълнение на горните решения.
7 . Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областен
управителна Област Разград в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящето решени подлежи на оспорване д срок по АПК пред Административния съд
Разград.
1.3.Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното
управление по видове и категории обекти през 2010 година.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
Предвид това, че докладната записка бе разгледана на заседание на постоянните комисии,
изказвания по нея не се направиха.
Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ № 306:
В изпълнение на задължението по чл.66а от Закона за общинската собственост, Кметът на
общината съставя и предоставя на общинския съвет отчет за състоянието на общинската
собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.
66а от ЗОС, във връзка с чл. 4 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Завет със 17 /седемнадесет/
гласа „За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/ от проведено, съгласно чл.27,
ал. 5 от ЗМСМА, поименно гласуване, както следва:

№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Име, презиме и фамилия на общинския
съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Ерол Дауд Юсеин
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Шабан Ариф Шабан
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев
Общо гласували:

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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РЕШИ:
1.Приема Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от
нейното управление за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г., както следва:
ОТЧЕТ
за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното
управление за периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г.:
Съставените към настоящия момент Актове за общинска собственост са 782 броя. От
тях 629 броя са актове, съставени за недвижими имоти - частна общинска собственост.
Актовете, съставени за недвижими имоти - публична общинска собственост, са 153 броя, в това
число 13 броя училищни сгради и детски градини, 7 броя са актовете съставени за читалища, 90
броя са актовете за недвижими имоти -публична общинска собственост, съставени за язовири и
изкуствени водни площи– 27 бр., спортни имоти – 6 бр., кметства – 6 бр., пасища, мери и др.
Актовете за общинска собственост, съставени за населените места в общината пред
2010 год. са, както следва:
• гр.Завет – 150 броя;
• с.Брестовене – 39 броя;
• с.Острово – 217 броя;
• с.Веселец – 108 броя;
• с.Прелез – 98 броя;
• с.Сушево – 39 броя;
• с.Иван Шишманово – 24 броя.
През отчетния период са съставени 8 броя актове за общинска собственост.
Периодично са нанасяни в досиетата към АОС, в разписните листи за имотите и в
главния регистър договорите за продажба на общински имоти, за учредено право на
прокарване, както и заповедите за отписване на общински имоти, които са престанали да са
общинска собственост.
Имотите публична общинска собственост, предназначени за трайно задоволяване на
обществени потребности от общинско значение, предназначени за културни, образователни,
детски, младежки, спортни и социални мероприятия от общинско значение в голямата си част

са предоставени за управление на учреждения, организации и юридически лица на бюджетна
издръжка, които осъществяват изброените дейности.
Поддържането и ремонтите на имотите и вещите, публична общинска собственост, се
извършва в рамките на предвидените бюджетни и привлечени средства.
Нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за
нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет,
са отдадени под наем чрез търг или конкурс по реда на Наредбата №2 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на община Завет.
За периода 01.01.2010 г. – 31.12.2010 г. е проведен един публичен търга за отдаване
под наем на хижа в м.”Расовата” и е сключен договор със спечелилия търга. Сключен е един
договор за наем на помещение за клуб на политическа партия по реда на ЗПП и ЗОС. Сключени
са 17 броя анекси към договорите за актуализация на наемната цена.
Постъпленията в общинския бюджет за същия период от наеми на общински имоти
(без земеделски земи) са 15 825 лв., а постъпления от наеми на земеделски земи – 58 998 лв..
За 2010 г. наличният общински поземлен фонд във всички 7 землища на територията
на Община Завет е 146 303,670 дка, а земите по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ са 19 842,784 дка.
Управлението на земите от общинския и остатъчен поземлен фонд се осъществява по
реда на Наредба №21 на Общински съвет гр.Завет. С решение на Общински съвет се определя
колко декара общинска земеделска земя, в кои землища и местности с предимство се отдават
под наем на безимотни и малоимотни граждани с постоянно местоживеене в съответното
населено място. Към 31.12.2010 г. (през стопанската 2009 г./ 2010 г.) на такива правоимащи
лица са предоставени под наем 2 386,256 дка.
Когато след задоволяване нуждите на правоимащите безимотни и малоимотни
граждани останат свободни земеделски земи, същите се отдават под наем или аренда чрез търг
или конкурс по реда на Наредба №2. Към 31.12.2010 г. (за стопанската 2009 г./2010 г.) площта
на отдадените под наем земеделски земи чрез търг е 481,59 дка.
С решение на Общински съвет гр.Завет са сключени 18 договора за ползване на
общински имоти – публична общинска собственост (пасища и мери). Общата площ,
предоставена за ползване, е 5 009,6 дка, а приходите от наеми са в размер на 25 048 лв.
За отчетния период Община Завет е реализирала приходи от разпореждане с имоти
или части от имоти - частна общинска собственост, в размер на 18 000 лева с ДДС, от продажба
на земеделска земя в землището на с.Брестовене.
С Решение №249 от Протокол №35/26.05.2010 г. на Общински съвет гр.Завет са
сключени договори за отмяна на продажбата на имоти – частна общинска собственост:
- УПИ ХVІІ – Поликлиника (Физиотерапия), кв. 50 по ПУП на гр.Завет, ул. Тракия №
3, област Разград, с площ 3790 кв.м. в едно с построените в него сгради – масивна сграда със ЗП
108 кв.м. и масивна двуетажна сграда със ЗП 100 кв.м.
- предаваема част от УПИ ХVІ – „За Училище” към УПИ ХVІІ - „Търговски
комплекс” от кв.50 по ПУП на гр.Завет, ул. Тракия № 3, област Разград, с площ 1314 кв.м.
На купувача на двата имота е възстановена сумата 23 544 лв.
Всички приходи от разпореждане с общинско имущество са в размер на 101 453 лв.
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.

1.4. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост при Община Завет за 2011г.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
Предвид това, че докладната записка бе разгледана на заседание на постоянните комисии,
изказвания по нея не се направиха.
Общинският съвет гр.Завет прие следното

РЕШЕНИЕ № 307:
В изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на община
Завет за периода 2009 – 2011 год. Общинският съвет приема годишна програма за управление и
разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината.
Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година
и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и
актуализация на общинския бюджет. Програмата съдържа:
- прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването,
управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;
- описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне
под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за
учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;
- описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу
имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите,
които общината желае да получи в замяна;
- описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и
способите за тяхното придобиване;
- други данни, определени от общинския съвет.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т.8 от ЗМСМА във
връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС, във връзка с чл. 4а, ал. 2 от Наредба №2 за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на община Завет, Общинският съвет
гр.Завет със 17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/ от
проведено, съгласно чл.27, ал. 5 от ЗМСМА, поименно гласуване, както следва:

№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Име, презиме и фамилия на общинския
съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Ерол Дауд Юсеин
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Шабан Ариф Шабан
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев
Общо гласували:

РЕШИ:

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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1.Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост при Община Завет за 2011 год., както следва:

ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ
ОБЩИНА ЗАВЕТ ЗА 2011 год.
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Програмата се приема в изпълнение на Стратегията за управление на общинската
собственост на територията на община Завет за периода 2009 - 2011 година, приета с Решение
№146 по Протокол №19 от 06.03.2009 г. на Общински съвет гр.Завет.
2. Основна цел на настоящата програма е практическата реализация на приоритетите за
изпълнение на стратегията.
3. Предмет на настоящата програма са всички имоти - публична и частна общинска
собственост, подлежащи на управление и разпореждане през 2011 год.
РАЗДЕЛ ІІ
ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ,
СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С
ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
А. ПРИХОДИ : 149 000 лв., в т.ч.
• от наеми – 68 000 лв.
• от продажби по реда на ЗОС – 71 000 лв.
• от продажби по реда на ЗПСК – 0 лв.
• от вещни права - 10 000 лв.
1. От незастроени имоти:
1.1. Наем : 3 броя части от имоти за поставяне на преместваеми обекти - 1 000 лв.
1.2. Продажби:
1.2.1. По реда на Закона за общинската собственост : 1 бр. имот – 4 000 лв.
1.2.2. По реда на Закона за приватизация и след приватизационен контрол : 0 броя – 0
лв.
1.3. Вещни права: 14 броя – 10 000 лв.
2. От застроени имоти
2.1. Жилищни имоти - 0 бр. имоти – 0 лв.
2.2. Нежилищни имоти
2.2.1. Наем : 16 обекта - 17 000 лв.
2.2.2. Продажба : 2 броя - 40 000 лв.
2.3. Вещни права: 0 броя – 0 лв.
3. От общински поземлен фонд
3.1. Наем : 7 395,86 дка - 50 000 лв.
3.2. Продажба : 10 имота - 26 000 лв.
4. Имоти, предоставени на концесия : 0 броя – 0 лв.
5. Продажба на транспортни средства: 3 броя – 1 000 лв.

Б. РАЗХОДИ : 2 000лв.
1. За придобиване на собственост чрез отчуждителни процедури – 0 лв.

2. За изготвяне на оценки – 500 лв.
3. За издаване на скици и удостоверения – 1 000 лв.
4. За обяви – 500 лв.
5. За вписване на документи в Служба по вписванията – 0 лв.
6. За изготвяне на ЧИ на ПУП – 0 лв.

РАЗДЕЛ ІІІ
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРИ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА
1. Незастроени имоти
1.1. Наем
Общо имоти, отдавани под наем 3 броя, в т.ч. с предстоящи процедури 2 броя, както
следва:
№ Имот
1. Част от имот за поставяне на павилион за вестници, списания и книги в гр.Завет, кв.82,
УПИ І – „Жилищно строителство”
2. Част от имот за поставяне на павилион за вестници, списания и книги в с.Брестовене,
кв.13 – „За озеленяване”
3. Част от имот за поставяне на павилион за вестници, списания и книги в с.Острово,
кв.69, УПИ І – „Читалище, младежки клуб и озеленяване”
1.2. Продажби
1.2.1. По реда на Закона за общинската собственост:
№ Имот
1. Имот в с.Острово, кв.11, УПИ V – 25
1.2.2.По реда на ЗПСК – 0 бр.

№
1.
2.
3.
4.

1.3. Вещни права :
Имот
Учредяване на ОПС на гаражи в гр.Завет, кв.98, УПИ І – „Жилищно строителство”
Учредяване на ОПС на гаражи в гр.Завет, кв.134, УПИ І – „Жилищно строителство”
Учредяване на ОПС на гаражи в гр.Завет, кв.82, УПИ І – „Жилищно строителство”
Право на прокарване на линейни обекти от техническата инфраструктура
2. Застроени имоти
2.1. Жилищни имоти – 0 бр.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

2.2. Нежилищни имоти
2.2.1. Наем: Общо имоти, отдавани под наем 17 броя, както следва:
Имот
Помещения от Младежки клуб гр.Завет с площ 58,18 м2
Помещение в СОУ гр.Завет с площ 39,00 м2
Част от сграда в гр.Завет, ул. „Лудогорие” №21 с площ 27,00 м2
Стоматологичен кабинет в Бивша болница в гр.Завет с площ 10,83 м2
Стоматологичен кабинет в Бивша болница в гр.Завет с площ 20,00 м2
Помещение в кметство с.Брестовене с площ 17,65 м2
Хижа в м. „Расовата”, с.Брестовене
Помещение в Читалище с.Острово с площ 24,38 м2
Помещение в Читалище в с.Острово с площ 68,68 м2
Помещение в Бивша Здравна служба в с.Прелез с площ 28,76 м2
Помещение в Бивша Здравна служба в с.Прелез с площ 60,69 м2
Помещение в кметство с.Сушево с площ 9,92 м2
Помещение в кметство с.Сушево с площ 10,89 м2

14.
15.
16.

Част от бивше кметство в с.Иван Шишманово с площ 30,61 м2
Помещение в ОУ с.Иван Шишманово с площ 24,38 м2
Здравна служба в с.Иван Шишманово с площ 18,37м2

№
1.
2.

2.2.2. Продажба:
Имот
УПИ ХVІІ – Поликлиника (Физиотерапия), кв. 50 по ПУП на гр.Завет
Гаражи в гр.Завет, кв.50, УПИ ХІХ – „За автосервиз и автомивка”
2.3. Вещни права: 0 бр.

3. Общински поземлен фонд:
3.1. Наем
№ Имот
1. Пасища и мери с обща площ 5 009,600 дка
2. Земеделски земи с обща площ 2 867,846 дка

№
1.

3.2. Продажба
Имот
10 броя земеделски имота с обща площ около 100 дка
4. Имоти, предоставени на концесия: 0 броя.
5. Продажба на транспортни средства: 3 броя.

РАЗДЕЛ ІV
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Настоящата програма подлежи на актуализация при възникнала необходимост през
годината.
2. Програмата и промените в нея се обявяват на населението и се публикуват на
интернет страницата на Общината.
3. Настоящата програма е приета с Решение №307 по Протокол № 45 от 22.02.2011 год.
на Общински съвет Завет.
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.

1.5. Наредба за изменение на Наредба № 7 за базисните /начални/ цени за отдаване под
наем на обекти – общинска собственост.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
Предвид това, че докладната записка бе разгледана на заседание на постоянните комисии,
изказвания по нея не се направиха.
Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ № 308:
В Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
община Завет и Наредба №7 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти –
общинска собственост е заложено ежегодно актуализиране на наемните цени на обектите,

предоставени под наем, със статистически отчетения индекс на инфлация за предходната
година.
По данни на Националния статистически институт индексът на инфлация за 2010 год.
е 4,5 %.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА и чл.20, ал.7 и чл.30 от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на община Завет, и чл.9 от Наредба №7 за базисните (начални) цени за
отдаване под наем на обекти – общинска собственост, Общинският съвет гр.Завет със 17
/седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/ от проведено,
съгласно чл.27, ал. 5 от ЗМСМА, поименно гласуване, както следва:

№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Име, презиме и фамилия на общинския
съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Ерол Дауд Юсеин
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Шабан Ариф Шабан
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев
Общо гласували:

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
17

РЕШИ:
1. Приема Наредба за изменение на Наредба №7 за базисните (начални) цени за
отдаване под наем на обекти – общинска собственост , както следва:
НАРЕДБА
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №7 ЗА БАЗИСНИТЕ (НАЧАЛНИ) ЦЕНИ ЗА
ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
§1 В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Таблицата към ал. 1 се изменя така:
„
№

ВИД НА ОБЕКТА

1
1

2
Магазин

месечна наемна цена в лв./м2 без
ДДС
І зона
ІІ зона
4
6
3,47
2,58

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12

13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23

Аптеки
Заведения за обществено хранене и сладкарници без
алкохол
Заведения за обществено хранене и сладкарници с
алкохол
Ателиета за услуги
Лекарски и стоматологични кабинети
а) за лекари и стоматолози, сключили договор със
РЗОК
б) за лекари и стоматолози на свободна практика
Кантори
Банки
Тотопунктове
Производствени помещения
Изкупвателни пунктове
а) мляко
б) билки, зеленчуци
Самостоятелни складове
а) покрити
б) открити с площ
- до 100 м2
- от 101 м2 до 1 000 м2
- над 1 000 м2
Офиси, административни помещения
Частни училища
Клубове на партии, обществени организации,
движения и сдружения с идеална цел
Площи за спортна дейност
а) покрити
б) открити
Спортни обекти
а) спортни зали
б) басейни
Гаражи и гаражни клетки
Складови помещения за обекти
Сервизни помещения за обекти
Охраняеми и платени паркинги
Помещения за клубове на неправителствени
организации
Терени за поставяне на временни съоръжения

3,47
2,58

2,58
2,07

3,47

2,58

3,47

2,58

0,49

0,49

5,18
5,18
6,91
6,91
2,58

5,18
4,31
5,18
5,18
1,73

2,58
2,58

1,73
1,73

3,47

2,58

0,59
0,38
0,21
3,47
3,47
0,74

0,43
0,28
0,16
2,58
2,58
0,61

0,27
0,18

0,21
0,14

0,36
0,49
3,47
2,58
2,58
1,73
0,44

0,27
0,43
2,58
1,73
1,73
1,34
0,39

4,18

3,14
„

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба влиза в сила от 01.03.2011 год. и изменя досега действащата
Наредба №7 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти – общинска
собственост на Община Завет.
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.

1.6. Приемане на отчет за изпълнение на годишния приватизационен план за 2010
година.
Докл.:З.Исмаил–зам.-кмет
Предвид това, че докладната записка бе разгледана на заседание на постоянните комисии,
изказвания по нея не се направиха.
Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ № 309:
Дейността по набирането на средствата по Годишния план за пирватизация на Община
Завет се регламентира от Закона за приватизация и следприватизационен контрол.
На основание чл.6, ал.2 от същия е разработен, одобрен и конкретизиран с Решение № 228
по Протокол №32/29.01.2010г. на Общинския съвет гр.Завет Годишен план за приватизация за
2010 година.
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и т.8 от Закона за местното
самоуправление и местнат а администрация, Общинският съвет гр.Завет със 17 /седемнадесет/
гласа „За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/ от проведено, съгласно чл.27,
ал. 5 от ЗМСМА, поименно гласуване, както следва:

№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Име, презиме и фамилия на общинския
съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Ерол Дауд Юсеин
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Шабан Ариф Шабан
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев
Общо гласували:

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
17

РЕШИ:
1. Приема отчет за изпълнение на годишния приватизационен план за 2010 година,
както следва:
ОТЧЕТ
за изпълнение на годишния приватизационе план за 2010 година
Наличност към 01.01.2010г.:
1.Специализиран фонд за инвестиции – 91% - 0 лв.
2.Фонд за покриване на разходи за приватизация – 9% - 3219.00 лв

ОБЩО ИЗРЪЗХОДВАНИ РАЗХОДИ ЗА 2010г. – 0.00 лв
Приходи от лихви – 1.00лв.
Наличност към 31.12.2010г. – 3 220.00 лв.
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.

1.7.Проект на решения за уточнения план и отчета на Бюджета 2010г.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
Предвид това, че докладната записка бе разгледана на заседание на постоянните комисии,
изказвания по нея не се направиха.
Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ № 310:
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30 от Закона за Общинските бюджети, чл.9, ал.2
от Закона за общинския дълг, Общинският съвет гр.Завет със 17 /седемнадесет/ гласа „За”,
„Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/ от проведено, съгласно чл.27, ал. 5 от
ЗМСМА, поименно гласуване, както следва:

№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Име, презиме и фамилия на общинския
съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Ерол Дауд Юсеин
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Шабан Ариф Шабан
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев
Общо гласували:

РЕШИ:

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
17

1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2010г.,по приходната и разходната част, по
функции и дейности, както следва:
1.1 По прихода
5 337 625 лв.
/ разпределени по параграфи съгласно Приложения № 1, 2, 3 /
1.2 По разхода
5 337 625 лв.
/ разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения № 4, 5, 6
и7/
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Завет за 2010г., както следва:
2.1. По прихода
4 757 331 лв.
/ разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1, 2, 3 /
2.2. По разхода
4 757 331 лв.
/ разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложения № 4, 5, 6
и 7 , в т.ч. и отчета на изразходваните средства за строителство, основен ремонт и
придобиване на ДМА, съгласно Приложение № 8
3. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетните
сметки и фондове за 2010г. съгласно Приложения № 9 и 10
4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2010г., съгласно Приложение № 11
5. 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.

1.8.Проект на решения за бюджета на Община Завет за 2011г.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
По докладната записка се направиха следните коментари:
Сезгин Юмер – искам да допълня решението, като включим и утвърждаването на
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, да приемем техните бюджетни сметки и
бюджетите им за 2011г., а това са двете кметства Острово и Брестовене, Направление
„Образование”, училищата и детските градини, Общинско предприятие „Воден -2009”.
С последвалото гласуване Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ № 311:
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, чл. 11 ал.7 и чл. 12 от Закона за
общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2011 година, ПМС № 334 от
2010г., Наредба №10 на общинския съвет по чл.9а от ЗОБ, Общинският съвет гр.Завет със 17
/седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/ от проведено,
съгласно чл.27, ал. 5 от ЗМСМА, поименно гласуване, както следва:
№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Име, презиме и фамилия на общинския
съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Ерол Дауд Юсеин
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Шабан Ариф Шабан
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев
Общо гласували:

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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РЕШИ:
1. Приема бюджета на община Завет за 2011 г. както следва:
1.1. ПО ПРИХОДА
в размер на 4 939 080 лв.
/разпределени
по
параграфи съгласно Приложение №1 /
в т.ч.
1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 427 522 лв. /
разпределени по параграфи съгласно Приложение № 2 /
в т.ч.:
1.1.1.1. Неданъчни приходи в размер на 155 138 лв.
1.1.1.2 Обща субсидия от РБ в размер н 2 913 880 лв.
1.1.1.3. Преходен остатък от 2010 г. в размер на 358 504 лв.

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 1 511 558 лв.
/съгласно
Приложение № 3 /
1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 229 232 лв.
1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер на 526 861 лв.
1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на 600 200 лв.
1.1.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на местни дейности в
размер на 144 000 лв.
1.1.2.5. Целеви трансфер за зимно снегопочистване 30 300 лв.
1.1.2.6. Временни безлихвенни заеми –
- 36 000 лв.
1.1.2.7. Задължения по финансов лизинг - 3 000 лв.
1.1.2.6. Преходен остатък от 2010 г. в размер на 19 965 лв.
1.2. ПО РАЗХОДА в размер на 4 939 080 лв.
и параграфи, съгласно Приложение № 4 /
в т.ч.:

/разпределени по функции, дейности

1.2.1 За делегирани държавни дейности в размер на 3 427 522 лв. /разпределени по
функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 5 /
1.2.2 За местни дейности в размер на 1 511 558 лв. в това число и дофинансирани
държавни дейности в размер на 30 000 лв., /разпределени по функции, дейности и параграфи,
съгласно Приложение № 6 /
1.3. Приема поименен списък за капиталови разходи предвидени в бюджета на
Община Завет от целевата субсидия за капиталови разходи и от местни приходи, съгласно
Приложение № 13 в размер на 431 403 лв. /съгласно Приложение № 7 /
1.4. Определя годишния размер на плащанията по общинския дълг /съгласно
приложение № 8 /
1.5 Утвърждава поименен списък на педагогическия персонал в делегираните от
държавата дейности по образование, който имат право на заплащане на част от транспортните
разходи. / приложение № 9 /
1.6 Приема бюджета на общината по агрегирани бюджетни показатели съгласно
формата по приложение № 12 към ФО-81 от 30.12.2010г. / приложение № 10 /
1.7 Определя второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, приема
бюджетните им сметки и бюджетите им, както следва:
№
По
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Второстепенен разпоредител с
бюджетни кредити
Кметство с.Брестовене
Кметство с. Острово
ОП „Воден-2009”
СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”
ОУ „Христо Ботев” с.Брестовене
ОУ „Христо Ботев” с.Острово
ОУ „Христо Ботев” с.Веселец
ОУ „Васил Левски” с.Сушево
ПГ по земеделие гр.Завет
Направление „Образование”
ОДЗ „Слънчо” гр. Завет
ЦДГ „Червена шапчица” с.Брестовене
ЦДГ „Радост” с. Острово
ЦДГ „Пролет” с. Веселец
ЦДГ „Славейче” с.Прелез
ЦДГ „8-ми Март” с.Сушево
ЦДГ „Калина Малина” с.Шишманово

Бюджетна сметка

BG91IORT81163100600200
BG10IORT81163100600300
BG25IORT81163100601000
BG42IORT81163100600500
BG58IORT81163100600600
BG74IORT81163100600700
BG90IORT81163100600800
BG09IORT81163100600900
BG41IORT81163100601100
BG26IORT81163100600400
BG57IORT81163100601200
BG73IORT81163100601300
BG89IORT81163100601400
BG24IORT81163100601600
BG08IORT81163100601500
BG40IORT81163100601700
BG56IORT81163100601800

Бюджет 2011г.

приложение № 15
приложение № 16
приложение № 17
приложение № 18
приложение № 19
приложение № 20
приложение № 21
приложение № 22
приложение № 23
приложение № 24
приложение № 25
приложение № 26
приложение № 27
приложение № 28
приложение № 29
приложение № 30
приложение № 31

2. Приема разчети за целеви разходи:
2.1. Разходи за погребения в размер до 150 лв. за починали жители на Общината без
близки и роднини, бездомни, безпризорни, без доходи, съгласно чл. 35 от ПМС № 334 от
29.12.2010г..
2.2. Разходи за мероприятия по културния календар на община Завет в размер на 33 800
лв.

3. Приема следните лимити за разходи:
3.1. Социално-битови разходи на персонала, определени в размер на 3 на сто на база
начислените трудови разходи ;
3.2. Лимит за представителни разходи в размер на 12 000 лв.на кмет на Община и
Общ.администрация; на кметство Осрово – 1 000 лв; на кметство Брестовене – 1 000 лв.; на
кметствата в с.Прелез, с. Веселец, с. Сушево и с. Ив.Шишманово по 500 лв.
3.3. Лимит за представителни разходи на ОбС в размер на 10 000лв.
3.4. Лимит за разходи за текуща дейност на ФК “Вихър” – Завет в размер на 5 000 лв.,
ФК „Челси” Брестовене – 5 000 лв., ФК „Адаспор” Острово – 5 000 лв. и Клуб по борба
„Агросем” Острово – 4 000 лв.
5. Приема план-сметките на извънбюджетни сметки и фондове, в съответствие с
Приложение № 10 към § 33 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 г. /съгласно Приложение № 11, 12 и 13/
6. Утвърждава численост и субсидия за читалища, регистрирани в съда като
юридически лица с нестопанска цел и са вписани в регистъра на Министерство на културата в
размер на 132 848 лв., /съгласно Приложение № 14 /
7. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за местни
дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни средства и
фондове на общината /чл. 24, ал. 1 т.1 от Закона за общинските бюджети /;
8. Възлага на кмета на общината:
8.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити;
8.2. 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;
8.3. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани
средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.
8.4. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размерите
и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения над
5 % спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за
тяхното намаляване и ликвидиране.
9. При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни и
общински дейности, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната
2011 година /чл. 27 от ЗОБ /:
9.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в
обема на общинските разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати,
осигурителни вноски и ститендии в частта за делегираните от държавата дейности;
9.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от дейност в
дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта за местните
дейности ;
9.3. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на
средства за реализиране на определените годишни цели на общината.

10. Определя 34 702 лв. просрочените задължения от минали години, които ще бъдат
разплатени от бюджета за 2011г.
11. Определя 50 444 лв., просрочени вземания от минали години, които ще бъдат
погасени през бюджетната 2011 г.
12. 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.

ПО ВТОРА ТОЧКА
Разни.
По втора точка се направиха следните изказвания:
Ахтер Велиев – благодаря на съветниците, че приеха бюджета на общината. Това е един
добър бюджет. Знаете, че нашите проблеми идват от неразплатените от държавата 10 %. Да се
надяваме, че тези пари ще ни бъдат предоставени и с тях да се подготвят други проекти. Тази
година е изборна и който дойде след изборите ще има пред себи си един добре обмислен
бюджет.

По втора точка други изказвания не се направиха.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 16.00 часа.
Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра, един за Общинския съвет,
един да се изпрати на Областния управител на Областна администрация с център Разград и
препис от протокола да се изпрати на Районна прокуратура гр.Кубрат.
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