
                                                       Р  Е   Ш   Е   Н   И   Я 

 

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

Протокол № 17 / 24.02.2005 година 

 

         ПО ПЪРВА ТОЧКА. 

         ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

         ОТНОСНО:    

 

         ОТНОСНО:    

        1.2.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. 

 

                                                   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 151:   

 

       151/1/.На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА   във връзка с § 2 от Преходните и 

заключителни разпоредби на  Правилника за организация на работа на Общинския  

съвет - Завет, неговите комисии и взаимодействието  му с общинската администрация   

предлагам  Общинският  съвет  гр.Завет приема Правилник за изменение и допълнение 

на Правилника за организация на работа на Общинския  съвет - Завет, неговите 

комисии и взаимодействието  му с общинската администрация.  

        151/2/.Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организация на 

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

общинската администрация     влиза в сила  от деня на приемането му от Общинския 

съвет. 

 

 

       1.3.Проект за решения за  уточнения план и отчет на Бюджет 2004 година.   

                                

                                                 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 152: 

 

       152.На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52,ал.1 от ЗМСМА, чл.30,ал.1 от Закона за 

Общинските бюджети,  Общинският съвет град Завет: 

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

за 2004г, както следва: 

 По прихода      3 714 415 лв. 

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

       По разхода       3 714 415 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. Приема отчета на бюджета на Община Завет за 2004г. както следва: 

  По прихода       3 308 497 лв. 

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

  По разхода       3 308 497 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 / 

 

                                                



         ОТНОСНО:   

         1.4.Проект за решение  за Бюджета на Община –Завет за 2005  година. 

 

                                                      Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 153: 

 

153/2/.Приема разпределение на разходната част на  план-сметката  на специален   фонд 

за ДА съгласно Приложение 17.2, както  следва: 

 

№ 

по 

ред 

Разход Сума лв 

1 Енергоспестяващи  лампи 10 000 

2 Климатици  за зала ДСП  в гр.Завет   6 500 

3 Основен ремонт  кметство с.Веселец   1 500 

4 Изграждане на “Парк на приятелството” в гр.Завет   8 017 

5 Основен ремонт на  кметство с.Брестовене   8 000 

6 Основен ремонт  ЦДГ с.Прелез   1 000 

7 Ремонт  язовир с.Прелез   2 500 

8 Микробус   8 500 

9 Анализ и проучване на кариера в гр.Завет   6 500 

10 Ремонт на покрив административна сграда на общината 30 000 

11 Основен ремонт хижа с.Брестовене 20 000 

12 Камион   8 500 

13 Основен   ремонт на зала за сватбени тържества с.Брестовене 10 000 

14 Основен ремонт на спортна зала с.Острово-20-% съфинансиране 20 000 

15 Работен проект за покрит  пазар в гр.Завет   6 000 

   

 ВСИЧКО: 147 017 

 

 

153/3/.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 2005 

година, ПМС №11 от 2005г. и Наредба №10 на общинския съвет по чл.9а от ЗОБ, 

Общинският  съвет гр. Завет:  

1. Приема бюджета на община Завет за 2005 г. както следва: 

 

1.1. ПО ПРИХОДА  в размер на   2 911 930  лв. / разпределени по 

параграфи съгласно Приложение  №1 / 

в т.ч. 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  1 890 030 

лв. / разпределени по параграфи съгласно Приложение  № 2 / 

в т.ч.: 

1.1.1.1 Трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ за делегирани дейности в 

размер на  432 900 лв.          

1.1.1.2 Обща допълваща субсидия от РБ в размер на 1 372 421 лв. 

1.1.1.3 Целева субсидия за капиталови  разходи за финансиране на държавни 

дейности по чл.10 от ЗДБРБ за 2005 г. в размер на  64 000 лв. 

1.1.1.4. Преходен остатък от 2004 г. в размер на  20 699 лв.  

    



1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  1 021 900 лв.      /съгласно 

Приложение № 3 / 

          1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на  87 000  лв. 

1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер на  431 013 лв. 

1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на  354 700 лв. 

1.1.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на местни 

дейности в размер на  21 800  лв. 

1.1.2.5. Преходен остатък от 2004 г. в размер на  127 387 лв. 

   

            1.2. ПО РАЗХОДА в размер на 2 911 930 лв.         /разпределени по функции, 

дейности и параграфи, съгласно Приложение  № 4 /в т.ч.:     

1.2.1 За делегирани държавни дейности в размер на  1 890 030 лв. /разпределени 

по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение  № 5.1;6.1;7.1;8.1 и 11.1. / 

    

1.2.2 За местни дейности в размер на 1 021 900 лв. /разпределени по функции, 

дейности и параграфи, съгласно Приложение  № 5.2;6.2;7.2;9;10;11.2 и 12 / 

 

1.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи  в размер на 10 000лв. , 

съгласно разпоредбите на чл.14,ал.1 от ЗОБ за местни дейности. /съгласно  Приложение  

№ 13 / 

            1.3. 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. в 

размер на 85 800 лв.     /съгласно  Приложение  № 14 / 

            1.4. Разчет на разходите за кметство Брестовене и кметство Острово  /съгласно  

Приложение  № 15.1 и 15.2 / 

 

2. Приема разчети за целеви разходи:  

2.1. Разходи за погребения в размер на 80 лв. за починали жители на Общината 

без близки и роднини, бездомни, безпризорни, без доходи, съгласно чл.26, ал.1,2 и 3 от 

ПМС №11 от 19.01.2005г.. 

2.2. Разходи за спортни мероприятия по дейност масова физкултура и спорт в 

размер на 2 000 лв. 

2.3. Разходи за мероприятия по културния календар на община Завет в размер на 

5 000 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 10 000 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 300 лв. 

3.3. Лимит за представителни разходи на ОбС в размер на 6000лв. 

3.4. Средства за работно облекло в размер на 75 лв. на щатна бройка 

3.5. Лимит за разходи за текуща дейност на ФК “Вихър” – Завет в размер на 6 

000 лв.  

 



4.  Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати   

/съгласно Приложение № 16 /  

 

5.  Приема план-сметките на извънбюджетни фондове и сметки, в 

съответствие с Приложение № 8 към § 38 от ПЗР на ЗДБРБ за 2005 г. /съгласно 

Приложение № 17.1; 17.2 и 17.3./ 

 

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  94 565 лв., съгласно чл.11,ал.1 от ЗДБРБ за 2005 г.; РМС № 1045 

от 30.12.2004 г. и ЗНЧ чл. 23, ал.1 и 2.  /съгласно Приложение № 18 / 

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

средствата по т.6 

 

7.  Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския 

бюджет по пълна бюджетна класификация и по тримесечия; 

 

8. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за 

местни 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.  Възлага на  кмета на общината: 

9.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на 

второстепенните  разпоредители с бюджетни кредити; 

9.2. 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; 

9.3. При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на 

делегираните от държавата дейности, да отправи мотивирано искане до министъра на 

финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия или държавния трансфер 

на ДДФЛ. 

9.4. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани 

средства от дарения и спонсорство, в съответствие с волята на дарителите и 

спонсорите. 

9.5. Всяко  тримесечие Кметът на Общината да внася в  Общинския съвет в 

писмен вид  отчет за изпълнение на общинския бюджет  към дадения момент, както и 

информация за вида, размера и причините за просрочените задължения, а в случаите на 

натрупани просрочени задължения над 5 % спрямо общинските приходи, както и за 

просрочените вземания  да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране. 

 

10.  При спазване на общия размер по бюджета и разделението му на държавни и 

общински дейности, предоставя следните правомощия на кмета на общината за 

бюджетната 2005 година /чл. 27 от ЗОБ  /: 

10.1. 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 стипендии в частта за делегираните от 

държавата дейности; 



10.2. 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 ; 

10.3. Да се разпорежда с резервирания бюджетен кредит определен за 

неотложни и непредвидими разходи в общинските дейности по т. 1.2.3. 

10.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

съфинансиране на общински програми и проекти; 

10.5. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни 

източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината. 

 

 

11.  Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския 

бюджет да разработят и представят в срок до 17.04.2005г. конкретни мерки за 

изпълнение на гласувания от общинския съвет бюджет.                    

 

         ОТНОСНО:    

         1.5.Определяне на зоните на населени места в община Завет. 

                                                                  

                                                   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 154: 

 

          154.На основание чл.21, ал.1, т.17 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във връзка с чл.73, ал.2 от Закона за местните данъци и такси 

и чл.6, ал.6 от Приложение № 2 Норми за данъчна оценка на недвижими имоти 

определя зоните на: 

1. с. Прелез – V категория – 2 /две/ зони 

1.1. Първа зона – обхваща територията заключаваща се между 

улиците ”Васил Левски”,  “Черни връх”, “Дунав”, “Чавдар”, “Стара планина”, 

“Шипка” и “Лудогорие”. 

Същата включва кварталите: 30, 31, 36, 37, 39 и 40. 

1.2. Втора зона – цялата останала територия на населеното място. 

2. с. Веселец – V категория – 2 /две/ зони 

2.1. Първа зона – обхваща територията заключаваща се между 

улиците ”Христо Смирненски”,  “Столетов”, “Хан Аспарух”, “Черно море”, 

“Гагарин” и “Витоша”. 

Същата включва кварталите: 26А, 35, 39 и 41. 

1.2. Втора зона – цялата останала територия на населеното място.                                                

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


