ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 2 от 15.11.2019 година
ПО ПЪРВА ТОЧКА

Избиране на временна комисия за изготвяне на Правилник за работа на
Общински съвет - Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандат 2019-2023 г.
Докл.: E. Исмаил-Председател ОбС
Общинският съвет гр. Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула),
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 0(нула) от проведеното гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 5

Във връзка с изготвянето на Правилник за работа на Общински съвет - Завет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 20192023 г. Общинският съвет – Завет е нужно да изгради Временна комисия със задачата да
изготви и предложи за приемане от Общинския съвет, проект на Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет Завет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинската администрация за мандат 2019-2023 година.
Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работа на общинския съвет
и неговите комисии, ползотворно взаимодействие с общинската администрация за
осъществяване на успешно местно самоуправление.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 1 и т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ
1. Избира Временна комисия за изготвяне на Правилник за работа на Общински
съвет Завет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за
мандат 2019-2023 година в състав от пет члена, както следва:
Председател: Ерсин Исмаил
Членове: Наско Климов
Сунай Караюсеин
Селиман Вели
Хюсеин Руфи
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.
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
Р Е Ш Е Н И E
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 2 от 15.11.2019 година

ПО ВТОРА ТОЧКА
Създаване на временна комисия за изготвяне на предложение за вида на
постоянните комисии към Общинския съвет и определяне на техния състав
Докл.: E. Исмаил-Председател ОбС
Общинският съвет гр.Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула),
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 0(нула) от проведеното гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 6

Постоянните комисии подпомагат дейността на Общинския съвет. Те имат за
задача да проучат потребностите на населението и да правят предложения за решаване на
въпросите, да подпомагат съвета при вземането на решения, да осъществяват контрол на
органите за изпълнение на решенията на Общинския съвет.
Следва да изберем временна комисия, която да изготви предложение за вида на
постоянните комисии към Общинския съвет и да предложи техния състав.
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 1 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:

1. Избира Временна комисия за изготвяне на предложение относно вида на
постоянните комисии към Общинския съвет и определяне на техния състав, в състав от
пет члена, както следва:
Председател: Ниязи Ниязиев Мехмедов
Членове: Севил Кяшиф Неджиб
Хюсеин Мердан Ахмед
Себиле Неджми Канти
Исмаил Илми Манав
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.
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил
Председател на Общинския съвет на гр. Завет
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
РЕШЕНИE
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 2 от 15.11.2019 година

ПО ТРЕТА ТОЧКА

Избор на представител на Общинския съвет гр. Завет за член на Областния
съвет за развитие на Област Разград
Докл.: E. Исмаил-Председател ОбС
Общинският съвет гр.Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула),
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 0(нула) от проведеното гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 7

В канцеларията на Общинския съвет постъпи писмо с Изх. № 06-00-007-005/
04.11.2019 година от Областния управител на област Разград и Председател на Областния
съвет за развитие, г-н Гюнай Хюсмен, с което ни уведомява, че във връзка с настъпилите
промени в ръководствата на общините и общинските съвети на територията на област
Разград след произведените Местни избори 2019 година и в изпълнение разпоредбите на
Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото приложение, е необходимо
актуализиране състава на Областния съвет за развитие.
Областният съвет за развитие има следните задачи:

обсъжда и приема областната стратегия за развитие и регионалната схема за
пространствено развитие на областта;

обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното
планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена
подкрепа;

обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване
изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на
общински проекти;

съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на
областната стратегия за развитие;

съгласува изготвените съгласно Закона за водите регионални генерални
планове за В и К системите и съоръженията.
Съгласно чл. 22, ал. 2 от Закона за регионалното развитие (ЗРР): “Председател на
областния съвет за развитие е областният управител, а членове са кметовете на общините
в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани
представители на областните структури на представителните организации на
работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.”
Член 63 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие
регламентира смяната на членовете от съответните органи по реда на тяхното определяне.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл.22, ал.2 от Закона за
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регионалното развитие и чл. 62, ал. 3 и ал. 5 във връзка с чл.63 от Правилника за
прилагане на Закона за регионално развитие, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:

1. Избира общинския съветник Ерсин Сюлейман Исмаил за представител на
Общинския съвет гр.Завет в Областния съвет за развитие на област Разград.
2. При невъзможност на г-н Ерсин Сюлейман Исмаил да участва в заседание на
Областния съвет за развитие на област Разград, избира за негов заместник
общинския съветник Хюсеин Хайри Руфи да представлява Общинския съвет гр.
Завет в Областния съвет за развитие на област Разград.
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.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил
Председател на Общинския съвет на гр. Завет
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
РЕШЕНИE
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 2 от 15.11.2019 година
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА

Създаване и определяне състава на Постоянната комисия по чл. 72, ал. 2, т. 3
от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (ЗПКОНПИ) към Общинския съвет Завет
Докл.: E. Исмаил-Председател ОбС
Общинският съвет гр.Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула),
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 0(нула) от проведеното гласуване прие следното
РЕШЕНИЕ № 8

На 19 януари 2018 година в Държавен вестник бр. 7 е публикуван Закон за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
(ЗПКОНПИ).
Приемането на този закон има за цел подобряване на процесите, свързани с
противодействието на корупцията, предотвратяването и установяването на конфликта на
интереси и отнемането на незаконно придобитото имущество и изграждане на ефективно
работещ антикорупционен орган.
Съгласно чл. 6. (1) на ЗПКОНПИ : Лица, заемащи висши публични длъжности по
смисъла на този закон, са:
т. 32. кметовете и заместник-кметовете на общини, кметовете и заместниккметовете на райони, председателите на общинските съвети, общинските съветници и
главните архитекти на общините и районите;
Съгласно Чл. 72. (1) В производството по установяване на конфликт на интереси
Комисията изисква и получава необходимата информация и документи от комисиите по
ал. 2, т. 1 и 3, съответно от органа по избора или назначаването.
(2) Информацията се изготвя за:
т. 3. общинските съветници и кметовете - от постоянна комисия на съответния
общински съвет;
В тази връзка, спазвайки изискванията на чл.72 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, следва към Общинския
съвет да се изгради постоянна комисия по чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ. Предвид
произведените през месец октомври 2019 г. избори за общински съветници и кметове и
сформирането на нов Общински съвет, следва да се определи и нов състав на Комисията.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.1, чл. 27, ал. 4 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 72, ал.2, т. 3 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество,
Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
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1. 1. Създава постоянна комисия по чл. 72, ал. 2, т. 3 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)
към Общинския съвет Завет.
2. Избира съставът на Комисията по чл. чл. 72, ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ да се състои от
5 члена, в т.ч. председател, както следва:
Председател: Хюсеин Хайри Руфи – общински съветник
Членове
Наско Стоянов Климов – общински съветник
Самет Мехмед Хасан – общински съветник
Нурула Хюсеин Вели – общински съветник
Гюнеш Лютфи Махмуд – общински съветник

3. Комисията следва да извършва всички дейности, вменени и със Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
4. 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.
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил
Председател на Общинския съвет на гр. Завет
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
РЕШЕНИE
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 2 от 15.11.2019 година
ПО ПЕТА ТОЧКА
Определяне състава н Наблюдателна комисия към Общинския съвет гр. Завет
на основание чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под
стража (обн. в Държавен вестник бр. 25 от 03.04.2009г.)
Докл.: E. Исмаил-Председател ОбС
Общинският съвет гр.Завет със 17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула),
„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 0(нула) от проведеното гласуване прие следното

РЕШЕНИЕ № 9
От 2010 година при Общинския съвет гр. Завет е изградена Наблюдателна комисия
на основание чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под
стража (обн. в Държавен вестник бр.25 от 03.04.2009г.).
І. Наблюдателната комисия има за цел:
 Да координира дейността на органите и организациите, които биха могли да
оказват както контрол и надзор, така и помощ и подкрепа на
правонарушителите – условно предсрочно освободени от затвора и осъдени на
„пробация” лица с цел тяхната ресоциализация и реинтеграция в обществото.
 Да привлича и ангажира обществото да участва активно в превенцията на
престъпността.
ІІ. Наблюдателната комисия има следните основни задачи:
 Осъществява обществен контрол на дейността на местата за лишаване от
свобода;
 Подпомагат ресоциализацията на лишените от свобода, включително чрез
иницииране на социални услуги на територията на общината;
 Прави предложение за изменяне на режима, преместване на лишените от
свобода в затворнически заведения от по-лек или по-тежък тип или за условно
предсрочно освобождаване;
 Прави предложения и дава мнение по искания за помилване;
 Подпомага семействата на лишените от свобода;
 Съдейства за настаняване на работа и битовото устройване на освободените от
местата за лишаване от свобода.
В състава на наблюдателната комисия следва да се включат: пробационен
служител, представител на Местната комисия за борба с противообществени прояви на
малолетни и непълнолетни (МКБППМН), представител на териториалните структури на
Министерството на труда и социалната политика, представители на Общинския съвет,
религиозни, младежки, неправителствени организации.
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Членовете на наблюдателните комисии могат да посещават местата за лишаване от
свобода, да се срещат с лишените от свобода, да се запознават с необходимите им
документи, да изискват и получават информация от администрацията на местата за
лишаване от свобода.
Предложенията и препоръките на наблюдателните комисии са задължителни за
началника на затвора и поправителния дом. При неизпълнение на предложение или
препоръка на наблюдателната комисия въпросът се отнася към главния директор на
Главна дирекция "Изпълнение на наказанията".
Съгласно чл.171, ал.4 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под
стража (ЗИНЗС, издръжката на наблюдателните комисии се осигурява от общинските
съвети.
Във връзка с проведените избори за общински съветници и кметове се налага
актуализиране състава на Наблюдателната комисия.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.170, ал.2 от ЗИНЗС,
Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1. Избира състав на

Наблюдателна комисия по чл. 170, ал. 2 от Закона за
изпълнение на наказанията и задържането под стража към Общинския съвет
гр.Завет,както следва:
Председател – Ерсин Сюлейман Исмаил – Председател на Общинския съвет Завет
Членове:
1. Представител на Д „СП” гр. Кубрат
2. Представител на Полицейски участък на МВР – Завет;
3. Представител на БТ – Кубрат
4. Представител на сектор ”Пробация” на ОбС”ИН”-Разград
5. Несин Хавенгели – Секретар на МКБППМН
6. Четин Ахмед Емин – гл. експерт „Образование и култура” при Община Завет
7. Сезгин Али Юмер – кмет с.Прелез
8. Сунай Халибрям Караюсеин - общински съветник
2. Възлага на Председателя на Общинския съвет гр.Завет да утвърди състава на
Наблюдателната комисия и при последвали промени да утвърждава новопредложените
членове на комисията, структурирана по т.1, от настоящето решение .
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.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил
Председател на Общинския съвет на гр. Завет
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
РЕШЕНИE
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 2 от 15.11.2019 година

ПО ШЕСТА ТОЧКА
Определяне размера на трудовото възнаграждение на Кмета на община Завет
Докл.: E. Исмаил-Председател ОбС
Общинският съвет гр.Завет с 14 (четиринадесет) гласа „За”, „Против”–
3(трима), „Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 0(нула) от проведеното гласуване,
прие следното
РЕШЕНИЕ № 10
Разпоредбата на чл. 38, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) гласи, че „кметовете на общини, райони и кметства имат всички
права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с
тяхното правно положение“. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общинският съвет по предложение на кмета
на общината определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на
действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала, планирани
с общинския бюджет за съответната година за общинската администрация.
Другият норматив, който
определя възнагражденията на кметовете е
Постановление № 67 на Министерския съвет от 14.04.2010 година за заплатите в
бюджетните организации и дейности, където чл. 5, ал. 16 казва: (сила от 01.01.2019 г.)
Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на
общини, райони и кметства се определят от съответния общински съвет при условията
на Закона за местното самоуправление и местната администрация, като размерът на
определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на министър.
За 2020 година се предполага, че основната месечна заплата на министър ще бъде
5 071 лева.
Конкретните размери на индивидуалните работни заплати се определят в рамките
на лимита на средства за заплати, при спазване изискването на чл.5, ал.16 от ПМС № 67
от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
Предвид гореизложеното и На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.38, ал.7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.5, ал. 16 от ПМС
№ 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности,
Общинският съвет гр. Завет
Р Е Ш И:
1. Общинският съвет гр.Завет, считано от 06.11.2019 година, определя основно
месечно трудово възнаграждение на Кмета на Община Завет – г-н Ахтер Сюлейманов
Велиев в размер на 2662.00 (две хиляди, шестстотин шестдесет и два) лева.
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2. Към основното месечно възнаграждение определя допълнително месечно
възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 0.7 % (нула
цяло и седем процента) за всяка прослужена година.
3. От начислените възнаграждения по т.1 и т.2 се правят удръжки за сметка на
осигуреното лице за осигурителни вноски по Кодекса за социалното осигуряване, Закона
за здравното осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите на
физически лица, за други удръжки, определени със закон.
4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред
Административен съд Разград.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил
Председател на Общинския съвет на гр. Завет
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
РЕШЕНИE
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 2 от 15.11.2019 година

ПО СЕДМА ТОЧКА
Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметове на кметства от
община Завет
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община

Общинският съвет гр.Завет с 13 (тринадесет) гласа „За”, „Против”– 3(трима),
„Въздържали се”– 1(един), отсъстват - 0(нула) от проведеното гласуване, прие следното
РЕШЕНИЕ № 11
Разпоредбата на чл. 38, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) гласи, че „кметовете на общини, райони и кметства имат всички
права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с
тяхното правно положение“. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общинският съвет по предложение на кмета
на общината определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на
действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала, планирани
с общинския бюджет за съответната година за общинската администрация.
Другият норматив, който
определя възнагражденията на кметовете е
Постановление № 67 на Министерския съвет от 14.04.2010 година за заплатите в
бюджетните организации и дейности, където чл. 5, ал. 16 казва: (сила от 01.01.2019 г.)
Конкретните размери на индивидуалните основни месечни заплати на кметовете на
общини, райони и кметства се определят от съответния общински съвет при условията
на Закона за местното самоуправление и местната администрация, като размерът на
определените заплати не може да надхвърля основната месечна заплата на министър.
За 2020 година се предполага, че основната месечна заплата на министър ще бъде
5 071 лева.
Конкретните размери на индивидуалните работни заплати се определят в рамките на
лимита на средства за заплати, при спазване изискването на чл.5, ал.16 от ПМС № 67 от
14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.38, ал.7 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.5, ал. 16 от ПМС
№ 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности,
Общинският съвет гр. Завет
Р Е Ш И:
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1 . Общинският съвет гр. Завет, считано от 06.11.2019 година, определя основните
месечни трудови възнагражденията на кметовете на кметства в община Завет, както
следва:

КМЕТСТВО

Брестовене
Острово
Веселец
Прелез
Сушево
Иван Шишманово

ТРИТЕ ИМЕНА НА КМЕТА

Фикрет Кяшиф Емин
Бехчет Мустафа Хадживели
Гюнер Али Юдаи
Сезгин Али Юмер
Рамис Гафур Рамис
Ферад Сафет Али

ОСНОВНО МЕСЕЧНО
ТРУДОВО
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
/в лева/

1260,00
1260,00
1050,00
1050,00
1050,00
1050,00

2. Към основните месечни възнаграждения определя допълнително месечно
възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 0.7 % (нула
цяло и седем процента) за всяка прослужена година.
3. От начислените възнаграждения по т.1 и т.2 се правят удръжки за сметка на
осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социалното осигуряване, Закона
за здравното осигуряване, за данък, съгласно Закона за данъците върху доходите на
физически лица, за други удръжки, определени със закон.
4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред
Административен съд Разград.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил
Председател на Общинския съвет на гр. Завет
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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
РЕШЕНИE
От заседание на Общинския съвет гр. Завет, област Разград
Протокол № 2 от 15.11.2019 година

ПО ОСМА ТОЧКА

Актуализиране на бюджета и разчета за финансиране на капиталови разходи на
община Завет за 2019 година.
Докл.: А.Велиев–Кмет на Община
Общинският съвет гр.Завет с 15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 2(двама),

„Въздържали се”– 0(нула), отсъстват - 0(нула) от проведеното поименно гласуване,
прие следното
РЕШЕНИЕ № 12

С Решение № 423 по Протокол № 38/31.01.2019г. на Общински съвет - Завет е приет
бюджета на община Завет за 2019г.
В отчета за касовото изпълнение на бюджета за месец октомври 2019 г. се вижда
преизпълнение на някои приходни параграфи: §§ 13-03 – Данък върху превозните
средства; §§ 27-01 – Такса ползване на детска градина и §§ 28-09 - Наказателни лихви за
данъци, мита и осигурителни вноски, общо в размер на 22 171 лв. и това преизпълнение
ще бъде насочено към актуализиране на бюджета на общината в разходната част на
дейност 122 „Общинска администрация“ по бюджетен параграф §§ 10-20 „Външни
услуги“ в местни дейности.
След анализиране на заложените обекти в разчета за капиталовите разходи за 2019
г. и имайки предвид усвояване на средства по някои от тях, е наличен остатък по някои от
обектите с различни източници на финансиране, в.т.ч. целеви средства за капиталови
разходи за 2019г., както и остатък на средства с източник целеви средства за капиталови
разходи от 2018 г. (преходен остатък). Именно този остатък налага прецизиране на
капиталовият списък на общината с цел да се подходи приоритетно за някои обекти.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с
чл. 124, ал.2, ал.3 и ал.4 и чл. 126 от Закона за публичните финанси и чл.37, ал.2, ал. 3 и
ал.5 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, Общинският съвет гр. Завет
РЕШИ:
1.
2.

Актуализира бюджета на община Завет за 2019 г. по приходната и разходната част
съгласно Приложение № 1; Приложение № 1.1;
Актуализира разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Завет за
2019 година съгласно Приложение № 2;
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3.

Задължава Кмета на община Завет да разпредели одобрените средства по бюджета на
Община Завет за 2019 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.
Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.
Ерсин Исмаил
Председател на Общинския съвет на гр. Завет
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