
OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 
                                  

                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 
                                                                                                      
                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
                          От  заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                             Протокол  №  26 от  29.11.2013  година 

 

ПО  ВТОРА ТОЧКА 
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 
ОТНОСНО: 

           2.1. Изменение на бюджет 2013 година. 
                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  
 
          Общинският съвет гр.Завет със 17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 
„Въздържали се”– 0 /нула/,  от проведеното поименно гласуване,  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 180: 
 

          Във връзка с постъпила докладна записка от Мустафа Ибрям Куртев-Директор на 

ОП „ВОДЕН-2009” Завет с вх.№53-10-30/18.11.2013 г. се налагат  промени в бюджета 

на Община Завет за 2013 година, които  се извършват при спазване на изискванията по 

чл. 11, ал. 9. от Закона за общинските  бюджети.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с 

чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.44, ал.1 и ал.2 от Наредба № 10 за 

условията и реда за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет,  

Общинският  съвет гр. Завет 
 

   Р Е Ш И:  
 

1. Изменя бюджета на Община Завет за 2013год., както следва: 

1.1. Променя плана на разходната част по функции, дейности и параграфи, 

съгласно Приложение  № 1  

 

 

ПЛАН 
на разходната част на бюджета на Община Завет за 2013г. 

вид разход §§ 

уточнен  
годишен 
план към 
30.09.2013  

корекция 
към 

25.11.2013 
г. 

актуализиран 
годишен план 

6 22 623 ДЕЙНОСТ  
ЧИСТОТА   660 534 0 660 534 

Запл.за перс. по ТП и СП 0100 80 000 0 80 000 
Запл.за перс. по ТП 0101 80 000 0 80 000 

Осигурителни вноски работ. 0500 16 000 0 16 000 
Вноски ДОО 0551 9 000 0 9 000 

Вноски ЗОВ 0560 5 000 0 5 000 

Вноски ДЗПО 0580 2 000 0 2 000 



Всичко издръжка 1000 200 034 -4 500 195 534 
Постелен инвентар и облекло 1013 4 000 0 4 000 

Материали 1015 32 017 0 32 017 

Вода,горива,ел.енергия 1016 73 476 14 500 87 976 

разходи за външни услуги 1020 90 119 -19 000 71 119 

разходи за застраховки 1062 422 0 422 

Придобиване на ДМА 5200 364 500 4 500 369 000 
Др.оборудване, машини и 

съоражения 5203 8500 4 500 13 000 

Транспортни средства 5204 335 000 0 335 000 

Стопански инвентар 5205 21 000 0 21 000 

 

       1.2. Променя плана на приходната и разходната част  на бюджета на ОП „ВОДЕН-

2009” Завет по функции, дейности и параграфи съгласно Приложение  № 2. 

 

                                                                                                               Приложение № 2 
П    Л    А    Н 

на разходната част на  бюджета на ОП”Воден-2009” за 2013 г. 
 

Вид разход 
   §§ Годишен 

план към 
30.09.2013г. 

Корекция 
към 
30.11.2013г. 

Актуализиран 
годишен план 

Дейност”Чистота”- 623 МД     
Запл. за перс. по ТП и СП 0100       80000                       

0   
        80000 

Запл. на перс. по трудови прав. 0101       80000            
0              

        80000 

Зад. осиг.вн. от Работодатели-всичко 0500       16000                       
0 

        16000 

В т.ч.:ДОО 0551         9000                       

0    

           9000 

           ЗОВ 0560         5000                       

0   

           5000 

           Вноски за ДЗПО 0580         2000                       

0 

           2000 

Издръжка всичко 1000     130648 25500         156148 
В т.ч.:Постелен инвентар и облекло 1013         4000                       

0 

            4000 

Материали 1015       32000                       
0 

          32000 

Вода,горива ,енергия 1016       72148       

14500 

          86648 

Разходи за външни услуги 1020       22500               

11000             

          33500 

Командировки в страната 1051               0                       

0 

                  0 

Разходи за застраховки 1062               0                       

0 

                  0 

Други  разходи за СБКО 1091               0                                         0 



0 

ВСИЧКО  РАЗХОДИ:     226648         5500           252148          
Придобиване на ДМА  5200        8500                        

4500 
           13000 

ВСИЧКО ЗА ДЕЙНОСТ 9999    235148 30000                265148 
 

 

 

2.Задължава Кмета на Община Завет да разпредели одобрените средства по 

бюджета на Община Завет за 2013 година по функции, дейности и параграфи съгласно 

ЕБК (Единна бюджетна класификация). 

3. 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. 

 

 
ОТНОСНО: 

           2.2. Приемане на План за развитие на Община Завет за периода 2014-2020 
година. 
                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
          Общинският съвет гр.Завет със 17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 
„Въздържали се”– 0 /нула/ прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 181: 
 

       ОБЩИНСКИЯТ ПЛАН  ЗА РАЗВИТИЕ  НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 2014-2020 г. е 

разработен съгласно методическите указания за разработване на Национална стратегия 

за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за 

развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-

2020), Общински планове за развитие (2014-2020), одобрени със Заповед № РД-02-14-

2402/22.11.2011 г.  на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. 

     Общинският план за развитие се разработват за 7-годишен период на действие, 

който съвпада с периода на действие на областната стратегия за развитие. 

     Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за 

развитие,  като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината, 

от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на 

общинските планове за развитие, съдържащи се в съответната областна стратегия за 

развитие за периода до 2020 г., от друга страна. 

     Стратегията за реализация на целите и приоритетите за развитие, залегнали в 

общинския план за развитие, обхваща и проследява взаимовръзката между 

формулираните най-общи стратегически цели на развитието, определените приоритети 

за действие и техните специфични цели, които ще бъдат реализирани посредством 

изпълнението на предвидения пакет от мерки и дейности, включващ подготовката, 

финансирането и изпълнението на конкретни проекти. 

      Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, ал.3 от Закона за 

регионалното развитие, чл.37, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие, Общински съвет гр.Завет  



 
   Р Е Ш И:  

 
1.Приема План за развитие на Община Завет за периода 2014-2020 г., както 

следва: 

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. 

 
 

ОТНОСНО: 
           2.3. Определяне на допълнително възнаграждение  за  постигнати резултати  на 
Кмета на Община Завет.. 
                                                                                          Докл.:М.Хасан–Председател ОбС 
          Общинският съвет гр.Завет със 17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 
„Въздържали се”– 0 /нула/  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 182: 
 

След изтичане на деветмесечието на 2013 година  и  направения анализ   на 

финансовите средства,  заложени във фонд „Работна заплата” за  дейност  122 „Изпълнителни и 

законодателни органи” се установи, че е налице икономия. На основание чл.4, ал.5 от ПМС № 

67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и дейности,  икономията на 

средства за заплати може да се използва текущо само за изплащане  на допълнителни 

възнаграждения за постигнати резултати  в съответствие  с действащата нормативна уредба и 

вътрешните правила за работната заплата.  

В съответствие с Вътрешните правила за работната заплата в Общинската 

администрация се извърши  оценяване на  служителите  за периода  и същите ще получат  

допълнително възнаграждение за постигнати резултати в рамките на реализираната икономия 

от фонд „Работна заплата”. 

             Предвид гореизложеното и  на основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА във връзка  чл.4, 

ал.5  от  ПМС № 67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и дейности и 

чл.27, т.2 от Вътрешните  правила за заплатите в Община  Завет,  Общинският съвет гр.Завет   

 
   Р Е Ш И:  

 

1.Определя еднократно допълнително възнаграждение за  постигнати добри резултати в 

изпълнение на целите на администрацията при оптимално използване на ресурсите на Кмета на 

община Завет в размер на  770.00 /седемстотин и седемдесет/ лева. за сметка на реализираната 

икономия за третото тримесечие по фонд „Работна заплата”. 

             2. Възлага на кмета на Община Завет  със своя  заповед да разпореди начисляването и 

изплащането на допълнителното  възнаграждение. 

             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. 

 
 

 
ОТНОСНО: 

                 2.4. Определяне на допълнително възнаграждение  за  постигнати резултати. на      
кметовете на кметства в община Завет   



                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община       
  

        Общинският съвет гр.Завет със 17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, 
„Въздържали се”– 0 /нула/  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 183: 
 

След изтичане на деветмесечието на 2013 година  и  направения анализ   на 

финансовите средства,  заложени във фонд „Работна заплата” за  дейност  122 „Изпълнителни и 

законодателни органи” се установи, че е налице икономия. На основание чл.4, ал.5 от ПМС № 

67 от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и дейности,  икономията на 

средства за заплати може да се използва текущо само за изплащане  на допълнителни 

възнаграждения за постигнати резултати  в съответствие  с действащата нормативна уредба и 

вътрешните правила за работната заплата.  

В съответствие с Вътрешните правила за работната заплата в Общинската 

администрация се извърши  оценяване на  служителите  за периода  и същите ще получат  

допълнително възнаграждение за постигнати резултати в рамките на реализираната икономия 

от фонд „Работна заплата”. 

             Предвид гореизложеното и  на основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА  във връзка  чл.4, 

ал.5  от  ПМС № 67   от 14.04.2010 г. за  заплатите в бюджетните организации и дейности и 

чл.27, т.1 от Вътрешните  правила за заплатите в Община  Завет,   Общинският съвет гр.Завет  

 
   Р Е Ш И:  

 

1.Определя еднократно допълнително възнаграждение за  постигнати добри резултати в 

изпълнение на целите на администрацията при оптимално използване на ресурсите на 

кметовете на кметства  в община Завет за сметка на реализираната икономия за третото 

тримесечие по фонд „Работна заплата”  в  размер, както следва: 

� На кмет на кметство  Брестовене и Острово – 471.00 лева; 

� На кмет на кметство Прелез, Веселец, Сушево, Ив.Шишманово – 403.00 лева; 

2. Възлага на кмета на Община Завет  със своя  заповед да разпореди начисляването и 

изплащането на допълнителното  възнаграждение. 

             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. 

 

 

МЕХМЕД  ХАСАН    /п/ 
Председател на Общинския съвет гр.Завет 


