
OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

                                  

                                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      

                                                          Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

                          От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                             Протокол №  11  от  18.09.2012  година 

 

ПО  ПЪРВА ТОЧКА 

            ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ. 

            1.1. Утвърждаване  съществуването на маломерни и слети паралелки в учебните 

заведения на територията на община Завет и осигуряване на допълнителни средства  за 

учебната 2012/2013 година за обезпечаване на учебния процес  извън определените  по ЕРС в 

ОУ „В.Левски” с.Сушево, ОУ „Хр.Ботев” с.Веселец, ОУ „Хр.Ботев” с.Острово и ПГЗ 

„Кл.А.Тимирязев” гр.Завет. 

                                                                                                       Докл.:А.Велиев–Кмет на Община    

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

„Въздържали се”– 0 /нула/  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ №78: 

 

        Постъпили са искания от директорите на училищата от община Завет, както следва: 

            1.ОУ “Васил Левски “- с.Сушево- вх. №67-05-13/30.08.2012 г.; 

            2.ОУ “Хр.Ботев “ - с.Веселец- вх. №67-04-23/28.08.2012 г.; 

            3.ОУ “Хр.Ботев “ с.Острово- вх. №67-03-23/27.08.2012 г.;              

            4.ПГЗ”Климент Аркадиевич Тимирязев” – гр.Завет - вх. №67-09-23/29.08.2012г., с които се 

иска  утвърждаване  съществуването на маломерни и слети паралелки, както  и осигуряване на 

допълнителни средства за учебната 2012/2013 година.  

         В изпълнение на  чл.11,ал.1 т.2 и 3,ал 2 и ал. 3 от Наредба № 7 /29.12.2000г. за определяне 

броя на паралелките и групите и броя на учениците, и на децата в паралелките   и в групите на 

училищата, ДГ, и обслужващите звена / изм. ДВ. бр.17 от 28 февруари 2012г./, както и 

осигуряването на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън 

определените по ЕРС и разрешаването на формиране на слети и самостоятелни паралелки с 

изключения от минималния брой на учениците в паралелки в горепосочените училища става с 

решение на Общинския съвет. 

       Предвид  гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от 

ЗМСМА  и  чл.11, ал.1, т.2 и 3, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 /29.12.2000г. за определяне броя на 

паралелките,  групите и броя на учениците, и на децата в паралелките, и в групите на 

училищата, ДГ и обслужващите звена, Общинският съвет гр.Завет    

 

РЕШИ: 

 

1.Утвърждава съществуването на  маломерни и слети паралелки от 1 до 8 клас за учебната 

2012/2013 година в ОУ “Васил Левски “-с.Сушево, както следва: 

 

        1.  I - клас- II клас-слята паралелка от 17 ученика 

        2. ІV - клас- 11 ученика- маломерна паралелка 

        3. VI клас- VІІI клас-слята паралелка от 13 ученика 

        4. VII- клас- 10 ученика- маломерна паралелка                             

 

2. Осигурява допълнителни средства за учебната 2012/2013 за обезпечаване на учебния процес, 

извън определените, за 20 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за ОУ “Васил 

Левски “-с.Сушево. 

 



3. Утвърждава съществуването на  маломерни и слети паралелки от 1 до 8 клас за учебната 

2012/2013 година в  ОУ”Хр.Ботев “ с.Веселец , както следва: 

        1.   I- клас -12 ученика маломерна паралелка  

        2.   II- клас-ІV клас-слята паралелка от 11 ученика 

        3.   III -клас- 11 ученика- маломерна паралелка 

        4.   V- клас -15 ученика маломерна паралелка  

        5.   VI- клас-VIII клас-слята паралелка от 20 ученика 

        6.   VII- клас-17 ученика- маломерна паралелка 

   

4. Осигурява допълнителни средства за учебната 2012/2013 за обезпечаване на учебния процес, 

извън определените, за 18 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за  

ОУ”Хр.Ботев “ с.Веселец. 

  

 

5. Утвърждава съществуването на  маломерни и слети паралелки от 1 до 8 клас за учебната 

2012/2013 година в  ОУ”Христо Ботев” – с.Острово, както следва: 

         1.   II-клас- 14 ученика- маломерна паралелка 

         2.   IV- клас- 13 ученика- маломерна паралелка 

         3.   V- клас- 17 ученика- маломерна паралелка 

         4.  VII-клас-12 ученика- маломерна паралелка                  

         5.  VIII-клас-10 ученика- маломерна паралелка                  

 

6. Осигурява допълнителни средства за учебната 2012/2013 за обезпечаване на учебния процес, 

извън определените, за 20 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за 

ОУ”Хр.Ботев “  с.Острово.  

 

7. Утвърждава съществуването на  маломерни и слети паралелки от 9 до 12 клас за учебната 

2012/2013година в  ПГЗ”Климент Аркадиевич Тимирязев” – гр.Завет, както следва: 

          1. Ха -клас-13 ученика- маломерна паралелка  

                       2. ХІа -клас-14 ученика- маломерна паралелка   

                       3. ХІIa -клас-11 ученика- маломерна паралелка   

                       4. ХІIб -клас-10 ученика- маломерна паралелка   

 

8. Осигурява допълнителни средства за учебната 2012/2013 за обезпечаване на учебния процес, 

извън определените, за 24 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за 

ПГЗ”Климент Аркадиевич Тимирязев” – гр.Завет 

 

9. 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. 
 

 

            1.2. Определяне на средна месечна посещаемост в целодневните детски градини на 

територията на община Завет. 

                                                                                                              Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   

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

„Въздържали се”– 1 /един/  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 79: 

 

     Съгласно разпоредбите на  чл. 2, ал.  6  от Наредба № 7 /29.12.2000г. за определяне броя на 

паралелките и групите и броя на учениците, и на децата в паралелките   и в групите на 



училищата, ДГ, и обслужващите звена / изм. ДВ. бр.17 от 28 февруари 2012г./на МОМН, 

Общинският съвет е органът, който определя месечната посещаемост в детските заведения на 

територията на общината. 

      Предвид изложеното и  на основание  чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от 

ЗМСМА и на основание чл. чл. 2, ал.6  от Наредба № 7 /29.12.2000г. за определяне броя на 

паралелките и групите и броя на учениците, и на децата в паралелките   и в групите на 

училищата, ДГ, и обслужващите звена / изм. ДВ. бр.17 от 28 февруари 2012г./на МОМН, 

Общинският съвет гр.Завет  

РЕШИ: 

 

  1.Определя средна месечна посещаемост както следва: 

1.1. За целодневни детски градини с до две групи – 12 деца за учебната 2012 / 2013г. 

1.2. За целодневни детски градини с повече от две групи – 14 деца за учебната 2012 / 

2013г. 

            2. 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. 

 

 

           1.3. Приемане  на  Правилник за изменение и допълнение на правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет Завет, неговите комисии и 

взаимодействието  му  с  общинската администрация   

                                                                                                              Докл.:М.Хасан- Председател ОбС    

 

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

„Въздържали се”– 0 /нула/  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 80: 

 

             С  §71 от  Преходните и заключителни разпоредби на  Закона за изменение и 

допълнение на Закона за държавния служител  обнародван в брой №38 на Държавен вестник  от 

18.05.2012 год. е измененен чл. 34, ал.2  на ЗМСМА. Съгласно новата редакция,  която влиза в 

сила считано от 01.07.2012 год. общият  размер на възнаграждението за един месец, което 

получава общинският съветник  за осъществяване на неговата дейност, не може да надвишава 

30 на сто от средната работна заплата в съответната общинска администрация  за последният 

месец от предходното тримесичие , а възнаграждението на председателят на Общинският съвет, 

не може да бъде  повече от 90 на сто от заплатата на кмета на общината. 

            Размерът на  възнаграждението на общинският съветник, съгласно действаща 

разпоредба на  чл.  19, ал.2 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 

Завет, неговите комисии и взаимоотношенията му с общинската  администрация, приет с 

Решение № 15   по Протокол № 03/ 15.12.2011 година на Общинския съвет Завет,   е 

както следва:  

         /2/. За изпълнение на задълженията си общинския съветник получава  месечно 

възнаграждение  в размер, както следва: 

                   1. 60%  от средната брутна работна заплата на общинска  администрация Завет за 

последния месец от предходното тримесечие по данни на   Националния статистически 

институт – за председателите на постоянните комисии;. 

                   2. 55 % от средната брутна работна заплата на общинска  администрация Завет за 

последния месец от предходното тримесечие по данни на   Националния статистически 

институт – за  общинските съветниците, извън тези по т.1.” 

          От  формална гледна точка, този  текст, съответства на досега действащата законова 

норма  и  следва  да  бъде приведен в  съответствие с изменението на закона.  

          Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.2  и ал.3 и  чл. 34 ал. 2  от ЗМСМА   

във връзка с § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на  Правилника за организация на 



работа на Общинския  съвет гр. Завет, неговите комисии и взаимодействието  му с общинската 

администрация,  Общинският  съвет  гр.Завет  с 15 /петнадесет/ гласа „За”, „Против”–

0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/    
 

РЕШИ: 

 

        1. Приема  Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа 

на Общинския  съвет - Завет, неговите комисии и взаимодействието  му с общинската 

администрация, както следва:  

  

         § 1. Текстът  на  чл. 19 ал.2 се изменя и придобива следната редакция: 

 „Чл.19. (2) За изпълнение на задълженията си общинския съветник получава  месечно 

възнаграждение  в размер 30% от средната брутна работна заплата на общинска  

администрация Завет за последния месец от предходното тримесечие по данни на   

Националния статистически институт. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

            § 2. Настоящият  Правилник за изменение и допълнение на правилника за организацията 

и дейността на Общинския съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието  му  с  

общинската администрация   влиза в сила от 01.07.2012 година. 

 

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. Изменение и допълнение на Решение № 7, т.1, прието по Протокол № 02 от 

28.11.2011 година на Общинския съвет гр.Завет  

                                                                                                              Докл.:М.Хасан- Председател ОбС    

 

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

„Въздържали се”– 1 /един/  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 81: 

 

        С  §71 от  Преходните и заключителни разпоредби на  Закона за изменение и допълнение 

на Закона за държавния служител  обнародван в брой №38 на Държавен вестник  от 18.05.2012 

год. е измененен чл. 34 ал.2  на ЗМСМА. Съгласно новата редакция която влиза в сила считано 

от 01.07.2012 год. общият  размер на възнаграждението за един месец, което получава 

общинският съветник  за осъществяване на неговата дейност, не може да надвишава 30 на сто 

от средната работна заплата в съответната общинска администрация  за последният месец от 

предходното тримесичие , а възнаграждението на председателят на Общинският съвет, не може 

да бъде  повече от 90 на сто от заплатата на кмета на общината. 

         Размерът на  възнаграждението на  Председателя на Общинския съвет, съгласно Решение 

№ 7, т.1, прието по Протокол № 02/28.11.2011 година на Общинския съвет гр.Завет,  е 100 % от  

заплатата  на Кмета на Общината. Този размер следва да се синхронизира с  промяната  в 

нормативната уредба.   

         Предвид гореизложеното  и на  основание чл.21, ал.2  във връзка  с чл.26, ал.1 и чл.34, ал.2 

от ЗМСМА, Общинският съвет гр.Завет  

РЕШИ: 
 

         1.Изменя  и допълва Решение № 7, т.1, прието по Протокол № 02/28.11.2011 година  на 

Общинския съвет Завет, което придобива следния вид: 



    „ Решение № 7, т.1:  Определя възнаграждение  на Председателя на Общинския съвет 

гр.Завет в размер на 90  % от  заплатата  на Кмета на Общината.”. 

2. Изменението и допълнението  на Решение № 7, т.1   влиза в сила  считано  от 

01.07.2012 год.   

          3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет  и Областния 

управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

         Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр.Разград по реда на АПК.   

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

Гл.специалист:________________ 

                /Кр.Цвяткова/ 

 


