
                      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                     ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

 

                                             Р  Е   Ш   Е   Н   И   Я 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , обл.Разград 

                                      Протокол № 06 / 16.03.2004 година 

 

 

ПО  ВТОРА  ТОЧКА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ. 

ОТНОСНО: 
 

2.1.Проект за решения за уточнения план и отчет на бюджета за  2003 година. 

                                                                Докл.:А.Топчу - Кмет на Община 

  

                                             Р Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 48 

 

 

48.На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.12 от Закона за Общинските 

бюджети  Общинският съвет гр.Завет  : 

          1. Утвърждава окончателния годишен план на бюджета по функции и дейности за 

2003г. както следва: 

      По прихода      3 668 893 лв. 

/ разпределени по  параграфи съгласно Приложения № 1, 2, 3 / 

             По разхода       3 668 893лв. 

/ разпределени съгласно Приложения № 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 

4.13 / 

   2. Приема отчета на бюджета на Община Завет за 2003г. както следва: 

       По прихода       3 350 901 лв. 

/ разпределени по  параграфи съгласно Приложение № 1, 2, 3 / 

       По разхода       3 350 901 лв. 

/ разпределени съгласно Приложения № 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 

4.13 / 

 

           2.2.Проект за решение за бюджета на Община Завет  за  2004 година. 

                                                                Докл.:А.Топчу - Кмет на Община 

 

                                             Р Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 49 

 

          49/3/.На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, чл. 12  и чл. 18 от Закона за 

общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2004 година, ПМС №30 от 

2004г.  и писмо № Ф0- 07/17.02.2004г. на МФ , Общинският съвет  гр.Завет : 

  

1. Приема бюджета на община Завет за 2004г. както следва: 

 

    1.1. ПО ПРИХОДА     2 563 100 лв. 

/ разпределени по параграфи съгласно Приложение  № 1,2,3./ 

в т.ч. 



1.1.1. приходи с държавен характер                     1 743 000 лв.  

в т.ч.: 

1.1.1.1 трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ съгл.чл.8, ал.1 от ЗДБРБ за 2003г  

                                          340 950 лв.        

1.1.1.2 обща допълваща субсидия от РБ               1 373 256 лв. 

1.1.1.3 целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавни дейности  

     28 200 лв. 

1.1.1.4 Вноски в ЦБ за минали години                        2 800 лв. 

1.1.1.5 Остатък влева от предходен период                3 394 лв.    

1.1.2. приходи с общински характер                       820 100 лв. 

 в т.ч.: 

1.1.2.1 данъчни приходи                  116 500 лв. 

1.1.2.2 неданъчни приходи                   368 200 лв. 

1.1.2.3 обща изравнителна субсидия                156 600 лв. 

1.1.2.4 целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общински дейности 

                                                                18 800 лв. 

1.1.2.5 общински дълг с източник на финансиране “ Заеми от др. ранки в страната”                                                                                

160 000 лв. 

  

1.2. ПО РАЗХОДА                            2 563 100 лв. 

в т. ч.: държавни дейности       1 743 000 лв. 

 общински дейности                   820 100 лв. 

1.2.1. Разпределен по функции и групи разходи, съгласно Приложения № 4; 

5.1;5.2;6.1;6.2;7.1;7.2;8.1;9;10; 11.1;11.2;12 и 13. 

1.2.2. Определя резервен бюджетен кредит в размер на 10000лв. , съгласно 

разпоредбите на чл.14 от ЗОБ. 

1.2.3.  Бюджета на кметство Острово и Брестовене съгласно приложения № 16.1 и 16.2 

1.2.4. В общинските дейности, в частта на издръжката разходите са гарантирани в размер 

на 75 %.  

2. Приема план-сметките на извънбюджетни фондове и сметки, в съответствие с 

Приложение № 6 от § 47 от ПЗР на ЗДБРБ за 2004 г.,съгласно приложение № 14;14.1 и 14.2.  

3. Дава съгласие да се поеме общински дълг в размер на           160 000 лв., съгласно чл. 

40 ал. 1 и 2 от ЗОБ. 

4. Приема следните лимити за разходи:  

    4.1. Социално-битови разходи на персонала, определени в размер на 3 на сто на база 

начислените трудови разходи ; 

    4.2. Лимит за представителни разходи в размер на 10000лв.на  кмет на Община и 

Общ.администрация; на кметсво Осрово – 1 000 лв; на кметство Брестовене – 1 000 лв.; на  

кметствата в с.Прелез, с. Веселец, с. Сушево и с. Ив.Шишманово по 300 лв. 

    4.3. Лимит за представителни разходи на ОбС в размер на 8000лв. 

    4.4. Средства за работно облекло в размер на 60 лв. на щатна бройка 

    4.5. Лимит за разходи за текуща дейност на ФК “Вихър” – Завет в размер на 20 000 лв.  

5. Приема разчет за целеви средства: разходи за погребения в размер на 60 лв за 

починали жители на Общината без близки и роднини, бездомни, безпризорни, без доходи, 

съгл.чл.39 отПМС №30.  

6. Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел както следва:за 

читалища 94 565 лв, съгласно РМС № 743 от 29.10.2003 г. и ЗНЧ чл. 23, ал.1 и 2. 



6.1. Упълномощава кмета на общината да договори условията за използване на 

средствата по т.6 

7. Приема поименен списък за  капиталови разходи предвидени в бюджета на Община 

Завет  съгл. Чл.13 ал.2  и чл. 14, ал.2 от ЗДБРБ, съгласно Приложение № 15. 

 

8. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за общински 

дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и 

фондове на общината /чл. 24, ал. 1 т.1 от Закона за общинските бюджети /; 

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 

2004 година /чл. 27 от ЗОБ  /: 

9.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в 

обема на общите разходи за една бюджетна дейност; 

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 и без да се прехвърлят 

кредити от държавни дейности в общински дейности; 

9.3. Да разпределя резервирания кредит определен за неотложни и непредвидими 

разходи в общинските дейности /може и за държавни дейности/; 

9.4. Да разработи бюджета на общината по пълна бюджетна класификация; 

           10. Задължава кмета на общината: 

    10.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните  

разпоредители с бюджетни кредити; 

    10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при 

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и при неспазване на приетите приоритети. 

        11. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да 

разработят и представят в срок до 17.04.2004г. конкретни мерки за изпълнение на гласувания от 

общинския съвет бюджет. 

 

49/4/.Приема  плана за бюджета на Община Завет за 2004 година с направените по него  

допълнения. 

49/5/.Да не се обслужват граждани, които имат данъчни задължения. 

49/6/.Кметът на общината  да изготви справка за общинската земя, кметската земя и 

незаявената земя и приходите от тях. 

49/7/.Да се преразгледа договора за сметопочистване с фирма  “Бордо”. 

 

 

2.3.Утвърждаване на индивидуалните   работни заплати на кметовете на кметства и 

утвърждаване на една бройка щатна численост във Функция “Образование”, общински 

дейности,средна месечна брутна работна заплата и средствата за работна заплата. 

                                                                Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

          

                                               Р Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 50 

 

         50/1/.На  основание чл.21,ал.1, т.5 от ЗМСМА във връзка с  § 8 от ПЗР на ПМС № 

48/01.03.2004г., за заплатите на бюджетните организации и дейности, съгласно което 

индивидуалните РЗ, чиито размери към 01.01.2004 г. надвишават максималните размери за 

съответната длъжност, не се променят докато не отговорят на изискванията на чл. 7 ал. 3 от 

същото постановление , Общинският съвет гр.Завет утвърждава индивидуалните РЗ на кметове 

на кметства в размери приети и утвърдени с решение на Общинския  съвет  № 42/1/ от 

Протокол № 05/03.02.2004 година. 



          50/2/.На основание чл.21, ал.1 ,т.5 от ЗМСМА, Общинският съвет гр.Завет утвърждава 

числеността, средната месечна брутна работна заплата и средствата за работна заплата във 

Функция “Образование” – Общински дйности, както следва: 

 

 

численост 

 

 СМБРЗ от 

01.01.2004г 

 

СМБРЗ от 

01.07.2004г. 

 

 

ФРЗ от 

01.01.2004г. 

 

ФРЗ от 

01.07.2004г. 

1 

 

254,20 275,81 254,20 275,81 

 

                

         2.4.Утвърждаване на числеността и размера на предоставените субсидии по 

читалища на територията  на община Завет. 

                                                                Докл.:А.Топчу - Кмет на Община 

 

                                             Р Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 51 

 

 

         51.На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.56 от ПМС 16 от 30.01.2003 

година и чл.23 ал.ал. 1 и 2 от Закона за Народните читалища и РМС 612 от 12.09.2002 година при  

съобразяване с критериите и показателите , утвърдени от Министъра на културата ,Общинският 

съвет гр.Завет,спазвайки  Механизма за разпределение на годишната    общинска субсидия  по 

читалища  прави  следното разпределине ,както следва: 

 

 

 

 

 № 

 по 

ред 
      читалище    численост 

Месечна 

субсидия 
Годишна субсидия 

1 Завет 10 3 426 41 115 

2 Брестовене  3,5 1 199 14 390 

3 Острово 3 1 028 12 335 

4 Веселец 1,5    514  6 167 

5 Прелез 1,5    514  6 167 

6 Сушево 2    685  8 223 

7 Ив. Шишманово 1,5    514  6 167 

 ОБЩО: 23 7 880 94 565 

      

 

  2.5.Предложение  за частично изменение на квартал 44 от подробния устройствен план 

на гр.Завет. 

                                                                 Докл.:А.Топчу - Кмет на Община 

                                              

                                              Р Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 52 

 

 

52/2/.На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.9 , ал.2 и чл.134, ал.1 т.2 от Закона за устройство на територията 



, Общинският съвет гр.Завет допуска процедура за изменение на действащия  ПУП на гр.Завет 

за част от квартал 44, УПИ  VІІІ-“Озеленяване и ККО”. 

 

 

 

        2.6.Предложение за частично изменение на квартал 82 от  подробния  устройствен 

план на с.Острово. 

                                                                 Докл.:А.Топчу - Кмет на Община 

 

                                             Р Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 53 

 

53. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.9 , ал.2 и чл.134, ал.1 т.2 от Закона за устройство на територията 

, Общинският съвет гр.Завет допуска процедура за изменение на действащия ПУП на с.Острово 

за част от квартал 82. 

 

        2.7.Предложение за частично изменение на квартал 80 от подробния устройствен 

план на с.Брестовене. 

                                                                 Докл.:А.Топчу - Кмет на Община 

 

                                             Р Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 54 

 

 

54. На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.9 , ал.2 и чл.134, ал.1 т.2 от Закона за устройство на територията 

, Общинският съвет гр.Завет допуска процедура за изменение на действащия ПУП на 

Брестовене за част от квартал 80, УПИ ІІІ- “Училище”. 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

                                               РЕДАКТОР-ПРОТОКОЛИСТ: /п/   /Кр.Цвяткова/ 

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


