
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА  ОБЛАСТ 

 
 
                                                         П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
  
                                                                      № 29 
 

Днес  13.02.2014 година от 11.00 часа в заседателната зала на Община Завет на 
основание чл. 23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация  се проведе   заседание на Общинския съвет гр.Завет.    

На заседанието присъстват 17  общински съветника, както следва:  
 

1. Исмаил Мустафов Исмаилов 
2. Мария Сейкова Спасова 
3. Мехмед Рашид Сюлюман 
4. Мехмед Хасан Халил 
5. Мехти Илми Махмуд 
6. Младен Дянков Чакъров 
7. Нихат Ахмед Расим 
8. Ниязи Ниязиев Мехмедов 
9. Рувейде Ахмед Татар 
10. Садие Сали Федаил 
11. Селиман Илмаз Вели 
12. Сунай Мехмед Ахмед 
13. Хайредин Хюсеин Хюсеин 
14. Хюсеин Акифов Джевдетов 
15. Хюсеин Хайри Руфи 
16. Шабан Ариф Шабан 
17. Шенол Кязим Лятиф 

 
          Освен общинските съветници, участие в работата на Общинския съвет взеха:   
Ахтер Сюлейманов Велиев – Кмет на Община Завет, Зюлфие Алиосманова Исмаил – 
заместник кмет на Община, Халиме Мехмедова  Добруджан – Секретар на Община, 
Ирена Минева – директор на дирекция „СА”, Самет Хасан – н-к отдел „БФУС”, 
Мехмед Байсер – експерт, Четин Емин – гл.експерт „Образование и култура”, Мустафа 
Куртев – директор ОП „Воден-2009”, Ценка Дончева – ст.счетоводител ОП,  Фикрет 
Емин – кмет с. Брестовене, Зелиха Руфад – кмет с.Прелез, Атике Ешреф – кмет 
с.Сушево, Ферад Сафет Али – кмет с.Иван Шишманово. 
            Председателят  на Общинския съвет г-н Мехмед Хасан Халил откри заседанието 
и  предложи  то  да  протече  при следния   
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
             
            1. ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  
             ОТНОСНО:   

 1.1. Утвърждаване на  формула за финансиране на "делегирани бюджети" в 
системата на образование в община Завет за бюджетната 2014 година    

                                                                                Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  



            1.2. Определяне  размера на трудовите възнаграждения на кметове на кметства 
от община Завет. 

                                                                                   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
            1.3. Определяне  размера на трудовото възнаграждение на Кмета на община 
Завет. 
                                                                                             Докл.:М.Хасан–Председател ОбС 
            1.4. Базисните цени  за отдаване под наем на обекти – общинска собственост. 
                                                                                            Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
            1.5.Провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници от 
републиканската, областната и общинската транспортна схема, от квотата на община 
Завет. 

                                                                                Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
            1.6. Приемане бюджета на   Община Завет за 2014 година. 
                                                                                            Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
           2. Разни. 

    С последвалото гласуване с  16 /шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 
„Въздържали се”–1 /един/, Общинският съвет гр. Завет прие така направеното 
предложение за дневен  ред  да стане  дневен ред на настоящето заседание. 

 
     Общинският съветник  Нихат Расим поиска думата за обяснение на своя вот: 
     Нихат Расим -  не мога да приема такова отношение. Документите за  

заседанието ги получихме едва вчера  и към тях няма приложенията.  За мен това е 
неправилно, затова аз днес няма да участвам  в гласуването на решенията. 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА 

      ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  
      ОТНОСНО:   

     1.1. Утвърждаване на  формула за финансиране на "делегирани бюджети" в 

системата на образование в община Завет за бюджетната 2014 година    

                                                                            Докл.: А.Велиев–Кмет на Община  

По докладната записка  се направиха следните коментари: 
Мария Сейкова – в т.3.4 да се променят годините – 2014/ 2015. 
 

       С последвалото гласуване  Общинският  съвет  гр.Завет прие следното    
 

РЕШЕНИЕ № 197: 
 

Във връзка с оптималната организация на работата в общинските училища и 
детски градини на територията на Община Завет през бюджетната 2014 година е 
необходимо утвърждаване на формулата за разпределение на средствата, съгласно 
Закона за народната просвета, където в чл 41а, ал.2 „Първостепенните разпоредители с 
бюджет разпределят средствата, получени по единни разходни стандарти, между 
училищата, детските градини и обслужващите звена въз основа на формули за всяка 
отделна дейност.”.   
 Главният  експерт „Образование и култура”  запозна директорите на учебни 
заведения с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014г.  На проведените с директорите срещи  се  
обсъдиха  варианти  за разпределение  на средствата. 

Предвид  изложеното   и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 41а 
от ЗНП ,  и   чл.13, ал.1,2,3 от ПМС №3 от 15.01.2014 г., Общинският  съвет гр.Завет с   



12 /дванадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, „Въздържали се”– 4 /четирима/ от 
проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  поименно  гласуване,  както 
следва:  

 
№ 

по 

ред 

Име, презиме и фамилия на  

общинския съветник 

Начин на гласуване на 
съветника 

/за, против, въздържал се/ 
1 Исмаил Мустафов Исмаилов ЗА 
2 Мария Сейкова Спасова Въздържал се 
3 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 
4 Мехмед Хасан Халил ЗА 
5 Мехти  Илми Махмуд  ЗА 
6 Младен Дянков Чакъров Въздържал се 
7 Нихат Ахмед Расим Не участва в гласуването 
8 Ниязи Ниязиев Мехмедова ЗА 
9 Рувейде Ахмед Татар ЗА 
10 Садие Сали Федаил Въздържал се 
11 Селиман Илмаз Вели ЗА 
12 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 
13 Хайредин Хюсеин Хюсеин ЗА 
14 Хюсеин Акифов Джевдетов ЗА 
15 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 
16 Шабан Ариф Шабан ЗА 
17 Шенол Кязим Лятиф Въздържал се 
 Общо гласували: 16 

         
 

РЕШИ 
 

1. Определя размер на добавката за условно-постоянни разходи във формулите за 
разпределение на средствата по единни разходни стандарти от първостепенния 
разпоредител с бюджет към училищата и детските градини съгласно чл. 41а, ал. 
6 от Закона за народната просвета, както следва: 
1.1  За училища – 27 000 лв. 
1.2  За детска градина -  10 000 лв. 

 
2.  Утвърждава формула за разпределение на средствата по единни разходни 
стандарти 
между училищата и детските градини - държавни дейности както следва: 

 
-Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за дейност 
322-Общообразователни училища, при община Завет, за бюджетната 2014г., както 
следва: 

                              
                                              СФ=88,3%ЕРСхБУ+УПР+ГЕхБУ, където 
 
                                              СФ-средства по формулата 
                                              88,3%ЕРС-единен разходен стандарт = 1404 лв.    

 БУ- брой ученици съгласно информационната система на 
МОН 



  „АдминМ” към 01.01.2014 г.  
                                              УПР – условно-постоянни разходи = 27000 лв. 
                                              ГЕ – гимназиален етап =185 лв. 
 

-Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за дейност 
311-Целодневни детски градини и обединени детски заведения, при община 
Завет, за бюджетната 2014г. , както следва: 

                             
                              СФ=87,9%ЕРСхБУ+УПР, където 
                              СФ-бюджет 
                            87,9%ЕРС-единен разходен стандарт = ясла-949,32~949 лв , 
от 3 до 4 годишна възраст над 1500 жители-1353,66~1354 лв., от 3 до 5 
годишна възраст до 1500 жители-1463,53~1464лв., 
подготвителна целодневна група -1567,25~1567 лв 
                              БУ- брой деца         

                                             УПР – 10 000 лв. 
-Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за дейност 
326-Професионални училища, професионална гимназия, при община Завет, за 
бюджетната 2014г. , както следва: 

                                              СФ=88,3%ЕРСхБУ+УПР, където 
                                              СФ-средства по формулата 

                              88,3% ЕРС-единен разходен стандарт =  
                              селско стоп.-1860лв., стопанско упр.конт.-1210лв.    

 БУ- брой ученици съгласно информационната система на           
МОН 
  „АдминМ” към 01.01.2014 г.  

                                               УПР - условно-постоянни разходи = 27000 лв. 
                                                 

-Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за ученици 
на самостоятелна форма на обучение , при община Завет, за бюджетната 2014г. , 
както следва: 

                              СФ=100%ЕРСхБУ, където 
                                              СФ-средства по формулата 

                              ЕРС-единен разходен стандарт = 320 лв.    
 БУ- брой ученици съгласно информационната система на 
МОН 
  „АдминМ” към 01.01.2014 г.  

 
-Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за:  
Добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за 
учениците на редовна форма на обучение, при община Завет, за бюджетната 
2014г. , както следва: 

 
                              СФ=100%ЕРСхБУ, където 

                                              СФ-средства по формулата 
                              ЕРС-единен разходен стандарт = 25 лв.    

 БУ- брой ученици съгласно информационната система на 
МОН 
  „АдминМ” към 01.01.2014 г.  
 



-Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за:  
Добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегриране в училища и 
детски градини, при община Завет, за бюджетната 2014г. , както следва: 

                             
                              СФ=100%ЕРСхБУ, където 

                                              СФ-средства по формулата 
                              ЕРС-единен разходен стандарт = 318 лв.    

 БУ- брой ученици съгласно информационната система на 
МОН 
  „АдминМ” към 01.01.2014 г.  
 

 
-Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за 
извънкласна дейност, при община Завет, за бюджетната 2014г. , както следва: 

 
                              
                              СФ=100%ЕРСхБУ, където 

                                              СФ-средства по формулата 
                              ЕРС-единен разходен стандарт = 14 лв.    

 БУ- брой ученици съгласно информационната система на 
МОН 
  „АдминМ” към 01.01.2014 г.  

       
-Формула за разпределяне на средствата по единен разходен стандарт за:  
Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските 
градини, децата от подготвителните класове в училище и ученици от І-ІV клас, 
при община Завет, за бюджетната 2014г. , както следва: 

                          
                              СФ=100%ЕРСхБУ, където 

                                              СФ-средства по формулата 
                              ЕРС-единен разходен стандарт = 72 лв.    

 БУ- брой ученици съгласно информационната система на   
МОН 
  „АдминМ” към 01.01.2014 г.  

 
- Формула за разпределение на средствата по единия разходен стандарт за 
местни дейности за   бюджетната 2014 година   за всички общински детски 
градини на територията на общината, включващи само основни компоненти 
както следва: 

 
                                                  БМД=100%ЕРСхБД 

 
                                                  БМД- бюджет местни дейности 

                                  ЕРС- детски градини над 30 деца-585 лв.,  
                                  детски градини под 30деца -685лв., 

                                                  БД- брой деца 
 

       3. С утвърждаване на формулите, Първостепенният разпоредител с бюджетни 
кредити (ПРБК) одобрява и правилата за коригиране на средствата от държавния и 



местен бюджет , които получава всяко едно училище, детска градина при промяна броя 
на децата и учениците както следва: 
 3.1. Разпределението на средствата по бюджета на Община Завет за 2014 г. за 
дейностите по ЕБК, за които средствата от държавния и местен бюджет се определят на 
база ЕРС, се извършва въз основа на предвидените със Закона за държавния бюджет на 
Република България (ЗДБРБ) за 2014 г. брой деца и размерите на единните разходни 
стандарти за 2014 г. 
 3.2. За разликите между разчетения брой деца и ученици,  предвидени със ЗДБРБ за 
2014 г. и броя на децата по информационната система „АДМИН М" към 1 януари 2014 
г., до извършването на корекции по реда на чл. 60, т.1, т.2 от ПМС №3 от 15.01.2014 г. 
за изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2014 г., . 
      3.3. При промени в броя на децата и учениците първостепенните разпоредители с 
бюджет, финансиращи училища и детски градини, които прилагат система на 
делегирани бюджети, могат да извършват промени в разпределението на средствата по 
формула през бюджетната година само в следните случаи: 
       3.3.1. на преместване на дете или ученик между звена, финансирани от един и същ 
първостепенен разпоредител с бюджет; 
       3.3.2. когато в началото на учебната година е необходимо да бъде финансиран по-
големият брой деца или ученици в някои звена при намаление на броя на децата и 
учениците в други звена, финансирани от същия първостепенен разпоредител с 
бюджет. 
 3.3.3. Намалението/увеличението на броя на децата и учениците се отразява с ¼ от 
годишната стойност на стандарта, т.е. само за месеците октомври, ноември и декември. 
 3.4. При увеличение като цяло на броя на децата и учениците  в общинските 
училища и детските градини и при условие, че не бъде извършена корекция по 
бюджета на Община Завет за увеличения брой деца и учениците, недостигът на 
средства се разпределя между училищата и детските градини пропорционално на броя 
на учениците и децата към началото на учебната 2014/2015 година. 
      3.5.При промяна в размера на единните разходни стандарти по време на годината, 
увеличението по съответния стандарт се разпределя пропорционално на броя на децата 
и учениците. 
 3.6. При закриване на училище или детска градина, остатъка от средствата по 
формула се отнася към резерва. 
 
      4.  Делегира право на Директора: 
 4.1. на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити; 
 4.2. да извършва компенсирани промени по плана на приходите и разходите по 
бюджета на училището, детската градина до 3 дни преди края на всяко тримесечие, 
като уведомява първостепенния разпоредител с бюджетен кредит за това; 
 4.3. да се разпорежда със средствата на училището, детската градина; 
 4.4. да определя индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност 
и броя на децата и учениците в класовете, групите съобразно нормите, определени в 
подзаконовите нормативни актове; 
     4.5. самостоятелно да определя числеността на персонала, обезпечавайки 
прилагането на учебния план и съобразно утвърдения бюджет на училището,  детската 
градина; 
     4.6. да реализира собствени приходи, включително приходи от собственост. 

 
5. Директорът се задължава да представя в общината: 

 5.1.  Плана на бюджета, разпределен по пълна бюджетна класификация. 
 5.2. Тримесечни отчети на бюджета. 



 5.3. Справки за извършените през тримесечието компенсирани промени по плана на 
приходите и разходите в срок до последното число на последния месец от 
тримесечието и числеността на персонала. 
      5.4. Ежемесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на училището, детската 
градина - форма 1 5- Б .  
 
      6. Възлага на кмета на общината да издаде заповед за изпълнение на горните 
решения. 
    7 . Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областен 
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
 
      Настоящето решени подлежи на оспорване  в  срока по АПК пред Административен 
съд Разград. 
 

     1.2. Определяне  размера на трудовите възнаграждения на кметове на кметства 

от община Завет. 

                                                                                Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

      По докладната записка разисквания  не се направиха. 
      С последвалото гласуване  Общинският  съвет  гр.Завет прие следното    
 

РЕШЕНИЕ № 198: 
 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, 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. 

Конкретните размери на индивидуалните работни заплати се определят в 
рамките на лимита на средства за заплати при спазване на определените нива и 
степени, за минимален и максимален размер,  определени в Приложение № 5 от ПМС 
№ 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности /измемени и 
допълнени с § 7 от ПМС №3/15.01.2014 г. /.  
     Предвид  гореизложеното  и на  основание чл.21, ал.1, т.5, от  Закона за местното 
самоуправление и местната  администрация  във връзка с  чл.2, т. 4 от ПМС № 67 ОТ 14 

АПРИЛ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЙНОСТИ  Общинският 
съвет – гр.Завет, с   16 /шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, „Въздържали 
се”– 0 /нула/ 

РЕШИ 
 

1. Определя  основните месечни  трудови  възнагражденията на кметовете на 
кметства,  считано от 01.03.2014 година,  както следва: 
 

КМЕТСТВО ТРИТЕ ИМЕНА НА КМЕТА ОСНОВНО МЕСЕЧНО 
ТРУДОВО 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 
 

Брестовене Фикрет Кяшиф Емин 900.00 лв 
Острово Бехчет Мехмед Хадживели 900.00 лв 
Веселец  Гюнер Али Юдаи 750.00 лв 
Прелез Зелиха Юмер Руфад 750.00 лв 



 

 
 

2. Определя допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и 
професионален опит в размер на 0.7 %  /нула цяло и седем процента/. 

3. 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. 

 

            1.3. Определяне  размера на трудовото възнаграждение на Кмета на община 

Завет. 

                                                                                          Докл.:М.Хасан–Председател ОбС 

      По докладната записка разисквания  не се направиха 

      С последвалото гласуване,  Общинският  съвет  гр.Завет прие следното    
 

РЕШЕНИЕ № 199: 
 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, Общинският съвет  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. 

Конкретните размери на индивидуалните работни заплати се определят в 
рамките на лимита на средства за заплати при спазване на определените нива и 
степени, за минимален и максимален размер,  определени в Приложение № 5 от ПМС 
№ 67 от 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности /измемени и 
допълнени с § 7 от ПМС №3/15.01.2014 г. /.  

Предвид  гореизложеното  и  на  основание чл.21, ал.1, т.5  от  Закона за 
местното самоуправление и местната  администрация  във връзка  с  чл.2, т. 4 от ПМС 
№ 67 ОТ 14 АПРИЛ 2010 Г. ЗА ЗАПЛАТИТЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ДЕЙНОСТИ,   Общинският съвет – гр.Завет, с 15 /петнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 
/нула/, „Въздържали се”– 0 /нула/ 

РЕШИ 
 
1. Определя  основно  месечно  трудово  възнаграждение  на Кмета на Община 

Завет – г-н Ахтер Сюлейманов Велие,  считано от 01.03.2014 година    в размер на 
1900.00 лева  / хиляда и деветстотин лева/. 

2. Определя допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и 
професионален опит в размер на 0.7 %  /нула цяло и седем процента/. 

3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 
Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
           Настоящето решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 
Административен  съд  Разград. 

 
      Във връзка с чл.37 от ЗМСМА, Председателят на Общинския съвет  -  г-н Мехмед 
Хасан не участва  в гласуването на решението. 

 
           1.4. Базисните цени  за отдаване под наем на обекти – общинска 

собственост. 

                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

Сушево Атике Махмуд Ешреф 750.00 лв 
Иван Шишманово Ферад Сафет Али 750.00 лв 



          По докладната записка разисквания  не се направиха 

          С последвалото гласуване  Общинският  съвет  гр.Завет прие следното    
 

РЕШЕНИЕ № 200: 
 

В Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество на Общински съвет - гр.Завет и Наредба №7 за базисните (начални) цени 
за отдаване под наем на обекти – общинска собственост, приета и последно изменена 
с Решение №107 по Протокол №16 от 15.03.2013 година, е заложено ежегодно 
актуализиране на наемните цени на обектите предоставени под наем, обвързани със 
статистически отчетения индекс на инфлация за предходната година. 

По данни на Националния статистически институт (НСИ), индексът на 
инфлация за 2013 година е „- 1,6 %” (минус едно цяло и шест процента) . 

На основание изложеното по горе - не следва промяна на базисните (начални) 
цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост и изменение на Наредба 
№ 7 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти – общинска 
собственост. 
      Предвид изложеното и на основание  чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА,  във връзка с чл.20, ал.7 и чл.30 от Наредба №2 за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – гр.Завет, във връзка с 
чл.9, ал.1 от Наредба №7 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти 
– общинска собственост и отчетения отрицателен инфлационен индекс от 
Националния статистически институт (НСИ),  Общинският съвет гр.Завет с   16 
/шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0 /нула/, „Въздържали се”– 0 /нула/ от 
проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  поименно  гласуване,  както 
следва:  

 
№ 

по 

ред 

Име, презиме и фамилия на  

общинския съветник 

Начин на гласуване на 
съветника 

/за, против, въздържал се/ 
1 Исмаил Мустафов Исмаилов ЗА 
2 Мария Сейкова Спасова ЗА 
3 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 
4 Мехмед Хасан Халил ЗА 
5 Мехти  Илми Махмуд  ЗА 
6 Младен Дянков Чакъров ЗА 
7 Нихат Ахмед Расим Не участва в гласуването 
8 Ниязи Ниязиев Мехмедова ЗА 
9 Рувейде Ахмед Татар ЗА 
10 Садие Сали Федаил ЗА 
11 Селиман Илмаз Вели ЗА 
12 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 
13 Хайредин Хюсеин Хюсеин ЗА 
14 Хюсеин Акифов Джевдетов ЗА 
15 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 
16 Шабан Ариф Шабан ЗА 
17 Шенол Кязим Лятиф ЗА 
 Общо гласували: 16 

      
 



РЕШИ 
 
1. Остава без промяна приетите с Решене № 107 по Протокол № 16/15.02.2013 

година базисни (начални) цени за отдаване под наем на обекти – общинска 
собственост.  

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. 
 

            1.5 Провеждане на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници 

от републиканската, областната и общинската транспортна схема, от квотата 

на община Завет. 

                                                                             Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

По докладната записка разисквания  не се направиха 

            С последвалото гласуване  Общинският  съвет  гр.Завет прие следното    
 

РЕШЕНИЕ № 201: 
 

На 27.03.2014 г. изтича договора за осъществяване на обществен превоз на 
пътници по автобусни линии от транспортната схема на община Завет с фирма „Транс 
2002” ООД с търговски адрес: гр.Кубрат, ул.”Лом”№2, община Кубрат, област Разград, 
с управител Шабан Емин Керим. 

Във връзка с изложеното се налага провеждане на процедура, с цел обезпечаване 
на съответните линии  с автобусни превозвачи и недопускане нарушение на 
транспортното обслужване на населението на община Завет. 

Предвид изложеното и съгласно изискванията на чл.16в от Наредба №2 от 
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от 
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 
Общинския съвет възлага превозите по автобусни линии след проведена процедура по 
Закона за концесиите или Закона за обществените поръчки и в съответствие с 
Регламент (ЕО) №137/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 
г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен или автомобилен  
транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/96 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета 
(L315/1 от 3 декември 2007 г.), когато възложителят предвижда компенсиране на 
превозвачите за извършени разходи и/или им предоставя изключителни права срещу 
изпълнението на задължение за обществена услуга. 

При  провеждането на процедурата за възлагане на превози по автобусни лини 
следва да се има предвид  следния : 

 
 

                                                          Списък 
на линиите и курсовете за конкурс 

От републиканската транспортна схема – квота на Община Завет: 
 

1. ВАРНА - ЗАВЕТ- 16,10 ч. ежедневно. 
 

От областната транспортна схема – квота на Община Завет: 
 



1. ЗАВЕТ – РАЗГРАД /през с.Дянково/ -6,30 ч.- 10,00 ч.- 17,00 ч. ежедневно; 
2. ЗАВЕТ – РАЗГРАД /през с.Киченица/ - 07.00 ч. – 12.00 ч. – 18,10 ч. ежедневно; 
3. ЗАВЕТ-Веселец-Ив.Шишманово-Свещари-ИСПЕРИХ–17.15ч. ежедневно; 
4.  ОСТРОВО-Брестовене-Завет-Прелез-Веселец-Ив.Шишманово-ИСПЕРИХ- 06,50 
ч.-14,15 ч. ежедневно; 
5.   ЗАВЕТ-Прелез-Веселец-Ив.Шишманово-ИСПЕРИХ-09.50ч. ежедневно. 
 

От общинската транспортна схема на Община Завет: 
1. ЗАВЕТ-Острово-Брестовене-ЗАВЕТ- 06,22 ч. ежедневно; 
2. ЗАВЕТ-Прелез-Сушево-ЗАВЕТ- 13,30 ч.- 17,30 ч.ежедневно; 
3. ЗАВЕТ-Сушево-Прелез-Веселец-Ив.Шишманово-ЗАВЕТ – 06.00 ч.- 7,25 ч.- 

13,30 ч. ежедневно. 
Линии и курсове  по чл.18, ал.1, т.2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за 

условията и реда за утвърждаване на транспортните схеми и осъществяването 
на обществени  превози с автобуси. 
1. ЗАВЕТ – РАЗГРАД /през с.Дянково/ -6,30 ч. ежедневно; 
2. ЗАВЕТ – РАЗГРАД /през с.Киченица/ -18,10 ч. ежедневно; 
3.ОСТРОВО-Брестовене-Завет-Прелез-Веселец-Ив.Шишманово-ИСПЕРИХ-14,15 ч. 
ежедневно; 
4. ЗАВЕТ-Прелез-Сушево-ЗАВЕТ- 17,30 ч. ежедневно; 
5. ЗАВЕТ-Сушево-Прелез-Веселец-Ив.Шишманово-ЗАВЕТ – 7,25 ч. ежедневно. 
 

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1,т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за 
автомобилните превози  и  чл.16в от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за 
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 
пътници с автобуси, Общински съвет гр.Завет  с   16 /шестнадесет/ гласа „За”, 
„Против”–0 /нула/, „Въздържали се”– 0 /нула/  

РЕШИ: 
I. Да бъде проведена процедура за възлагане на превози по автобусни 

линии, включени в списък, съгласно  Приложение №1, включващ 
републиканската, областната и общинската транспортна схема от 
квотата на община Завет за срок на договора от пет години по реда на 
Закона на обществените поръчки. 

II. В съответствие  с чл.2 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и 
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 
обществени превози на пътници с автобуси издадена от 
Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, в процедурата могат да участват физически и юридически 
лица, регистрирани като търговци, които притежават лиценз за 
извършване на превоз на пътници на територията на Република 
България или лиценз на Общността, както и други документи, които се 
изискват от Закона за автомобилните превози и приложимите 
подзаконови нормативни актове. 

III. С настоящото решение Общинския съвет делегира изпълнението на 
своите функции относно провеждането на процедура на Кмета на 
община Завет и го оправомощава да предприеме, извърши  и приеме 
всички правни и фактически действия по подготовката на процедурата 
по реда на ЗОП и нейното провеждане. 



IV. Възлага на Кмета на община Завет, в рамките на предоставената му от 
закона оперативна самостоятелност, да издаде заповед на основание 
чл.16в от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за 
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 
превози на пътници с автобуси, издадена от Министерството на 
транспорта, информационните технологии и съобщенията, съдържаща 
определените в нормативния акт реквизити. Със същата заповед да се 
утвърди документацията, включително проекта на договор за възлагане 
на превозите, съобразен с предмета на процедурата. 

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. 

 
            1.6 Приемане бюджета на   Община Завет за 2014 година. 

                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

            
           По докладната записка се направиха следните коментари: 
           Ахтер Велиев – повече от месец и половина работим по изготвяне бюджета на 
община Завет. От всички кметове поискахме  да ни предоставят свои искания за  
средства, било то за ремонтни дейности или закупуване на активи. Нашите 
възможности са много малки. Запознахте се  със проекта за бюджет. Само преди дни 
получихме и допълнително финансиране от 1 700 000 лева по линия на развитие на 
регионите. Дадоха ни параметрите, в които следваше да се  поберем и ние  определихме 
за тези средства да се изгради втора част на проект „Централна  градска част на Завет” 
и още два три друти проекта  на по-малка стойност. Ако преценим, че има  други  
приоритети след  изтичане на полугодието може да се направят промени по бюджета. 
 
           С последвалото гласуване  Общинският  съвет  гр.Завет прие следното    
 

РЕШЕНИЕ № 202: 
 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от 
Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния 
бюджет на Република България за  2014 г. (ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г.), Постановление 
№1 на Министерски съвет от 15 януари 2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на 
Република България за 2014 г. и Наредба №10 за условията и реда за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Завет, предлагам на Вашето 
внимание проекта за бюджет за 2014 г. на община Завет. 

1. НОРМАТИВНИ ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ 

 Проекта за бюджет на Община Завет за 2014 г. е разработен и съставен 
съобразно изискванията на действащите нормативни документи, а именно: 

- Закон за публичните финанси (ЗПФ); 
- Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г. (ДВ, бр. 109 

от    20.12.2013 г.); 
- Решение на Министерски съвет № 249 от 2013 г. за приемане на стандарти 

за делегираните от държавата дейности през 2014 г. с натурални и стойностни 
показатели (изм. с РМС № 658 от 31.10.2013 г.); 



- Постановление №3 на Министерски съвет от 15 януари 2014 г. за 
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г. (ДВ, бр. 8 от 
28.01.2014 г.); 

- ФО – 01 от 28.01.2014 г. на Министерство на финансите – Указание за 
съставяне и изпълнение на бюджета на общините за 2014 г.; 

- Изпълнението на бюджета за 2013 г. и резултатите постигнати през 2013 г.; 
- Действащите размери на ставките за местните данъци, такси и цени на 

услуги. 
 
 
Основни акценти в нормативната уредба: 

- Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.: 
� Държавните трансфери за делегираните от държавата дейности ще се 

предоставят на 100 %; 
� За 2014 г. има ръст в размера на целевата субсидия за изграждане и 

основен ремонт на общинските пътища – 20 % и на целевата субсидия за капиталови 
разходи – 19 %; 

� Трансфера за зимно поддържане и снегопочистване запазва размера си 
от 2013 г.; 

� Механизмът за разпределение на изравнителната субсидия се запазва, 
запазва се и размерът спрямо предходната година; 

� Съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗДБРБ за 2014 г. трансферите за 
изравнителната субсидия и целевите за капиталови разходи, общински пътища и зимно 
поддържане ще се предоставят в размер на 95 на сто, като останалите 5 на сто се 
предоставят, в случай че не се превиши бюджетния дефицит по държавния бюджет. 

� Определят се минимални размери на условно постоянни разходи в 
училищата и детските градини . 

- РМС№ 658/31.10.2013 г. за приемане на стандарти за делегираните 
държавни дейности през 2014г. 

� Във функция “Отбрана и сигурност” се въвеждат единни разходни 
стандарти за общинските съвети по наркотичните вещества, местните комисии за борба 
с противообществените прояви и денонощните оперативни дежурни; 

� Във функция “Образование” се въвеждат стандарти за стипендии, 
диференцирани по видове училища. Стандартите за всички дейности са увеличени с 
1,5%. Стандартите за добавки се запазват на нивото на предходната година. Единствено 
добавката за ресурсно подпомагане е увеличена с 10 лв.; 

� Във функция “Здравеопазване” за здравните кабинети в училища и 
детски градини стандартът е завишен от 14 на 18 лв. 

� Във функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи” 
стандартите са увеличени спрямо 2013 г. с 4%; 

� Във функция “Почивно дело, култура, религиозни дейности” има 
завишение в натуралните показатели на читалищата. Има и ръст в стандартите средно с 
2,4%. 

 
Основните цели и приоритети, които се поставят с общинският бюджет 

за 2014 г. са: 

�  Подобряване условията за предоставяне на публични услуги; 
�  Подобряване на качеството и разширяване обхвата на социалните услуги; 
�   Повишаване качеството на живот и подобряване възможностите за 

трудова реализация; 



� Финансова стабилност на общината; 
� Осигуряване на финансов ресурс за инвестиционно проектиране; 
� Реализиране инвестиционната програма на Общината; 
� Подобряване на инфраструктурата на територията на общината; 
� Подпомагане на спортните клубове; 
� Развитие на културния живот; 
� Опазване на околната среда. 

Предпоставките и базата за разработване на проекта за бюджет, са 

следните: 

� Определяне на годишните цели и задачи на база дългосрочните планове на 
Общината, приети от Общински съвет стратегии и прогнози; 

� Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на 
Общински съвет, свързани с общинските приходи; 

� Заявените потребности на местната общност; 

� Преглед и анализ на общинската социална и техническа инфраструктура; 

� Анализ на общинската собственост; 

� Указания на Министерство на финансите, в т.ч. бюджетни насоки и 
основни допускания. 

 

2. ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2014 Г. 

Общата рамка на проектобюджета на Община Завет за 2014 г. е 6 722 359 лв. и 
е разпределен по следния начин: 

1. Държавния трансфер в частта на Обща субсидия за държавни дейности е 
в размер на                3 039 788 лв. и ще се предостави на общината по тримесечия (чл. 

50 от ЗДБРБ за 2014 г.), както следва: I-во тримесечие – 30 %, II-ро тримесечие – 25 %, 
III-то тримесечие – 20 %,                                   IV-то тримесечие – 25 %. 

2. Приходи от местни дейности  -    1 751 519 лв. 

3. Приходи от делегираните от държавата дейности -  172 739 лв. 

4. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ  

                         за общината   -      672 600 лв. 

5. Целеви субсидии за капиталови разходи -     240 400 лв. 

6. Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)   - 19 179 лв. 

7.   Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в 
консолидираната фискална програма (нето) -   300 000 лв. 

8.  Предоставени трансфери (-)   -24 226лв. 

9. Преходен остатък от 2013 г.  -      588 718 лв. 

 
 
 
 



Обща разбивка на бюджета за 2014 г. 

 

Бюджет 
2014  година 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Годишен 

план 
  

І.1.ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 3 395 357 
І.2. РАЗХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 3 395 357 
    
ІІ.1. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 3 327 002 
ІІ.2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ - ВСИЧКО  3 327 002 
    
  -  РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  3 238 176 
  -  РАЗХОДИ НА ДОФИНАНСИРАНИ ДЪРЖАВНИ 
ДЕЙНОСТИ 

88 826  

    

ОБЩО ПРИХОДИ 6 722 359 

ОБЩО РАЗХОДИ 6 722 359 
 

3. ПРИХОДНА ЧАСТ 

3.1. Планиране на приходите за делегирани от държавата дейности: 

Източниците за финансиране на делегираните от държавата дейности са : 
- Обща субсидия; 
- Собствени приходи по делегираните бюджети; 
- Преходен остатък от 2013 г.; 
Планираните средства за финансиране на делегираните от държавата 

дейности не могат да бъдат по - ниски от определените в колона 3 на таблицата по чл. 
50, от ЗДБРБ за 2014 г., а именно – 3 039 788 лв. 

Ежегодно през годината от централния бюджет с писма на Министерство 
на финансите ще се предоставят допълнителни средства за: 

- Присъдени издръжки по чл. 92 от Семейният кодекс; 
- Компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени 

пътувания в страната – по категории граждани, а именно: 
� ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали; 
� учащи се; 
� лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от 

Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 
68, ал. 1 – 3 от същия кодекс; 

� деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени 
години за междуселищни превози; 

- Компенсиране безплатния превоз на учениците до 16-годишна възраст; 
- Компенсиране на част от разходите за превоз на учители от 

местоживеенето до местоработата. 



Приходната част на бюджета за финансиране на делегираните от 
държавата дейности е в размер на 3 395 357 лв. Формира се от следните източници: 

� Собствени приходи – училища и детски градини – 172 739 лв. 

� Обща субсидия – 3 039 788 лв.. - Общата субсидия е определена на 
база натурални показатели и единни разходни стандарти по функции и дейности, 
определени в РМС № 249/2013 г. за определяне на стандарти за делегираните държавни 
дейности през 2014 г. с натурални и стойностни показатели, променено с РМС 
№658/31.10.2013 г. 

� Трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)със знак 
“минус”         -1 179 лв. 

� Предоставени трансфери (-) със знак “минус”                                 
- 24 226 лв. 

� Преходен остатък от 2013 година – 208 235 лв. 

 

3.2. Планиране на приходите за местни дейности: 

Източници за финансиране на местните дейности са: 

- Приходи с общински характер – данъчни и неданъчни; 
- Обща изравнителна субсидия; 
- Субсидия за зимно поддържане и снегопочистване на общински 

пътища; 
- Целева субсидия за капиталови разходи, в т.ч. и средства за ремонт на 

общинската пътна мрежа; 
- Трансфери и възстановени заеми; 
- Преходен остатък от 2013 година; 
 
� При формиране параметрите на приходната част на бюджета за 2014 г. 

сме се съобразили с действащите наредби и решения на ОбС, свързани с определянето 
на размера на местните данъци и такси, достигнатата събираемост по отделни 
приходоизточници през последните три години, несъбраните приходи от предходни 
години и очертаните тенденции и Приложение №2, 

� Постъпленията от наеми, от продажба на нефинансови активи и 
концесии са планирани на база Програмата за управление на общинската собственост, 
сключените договори и изпълнението им през предходната година; 

� Приходите от такса “битови отпадъци” /ТБО/ са планирани на база 
определения от ОбС размер на таксата. Размерът на планираните постъпления от 
таксата са обвързани с разходите за дейност “Чистота” и отчисленията по Закона за 
управление на отпадъците /ЗУО/. 
 

Собствените приходи са планирани на базата на реална оценка, съобразена с 
новите нормативни изисквания, извършен анализ на събираемостта през предходните 
години и изключени еднократни плащания с инцидентен характер. 

Общият размер на планираните приходи от имуществени данъци и 
неданъчни приходи е 1 751 519 лв. и се формират от следните източници: 

� Имуществени и други данъци – 360 500 лв.  
При разчетите сме отчели събираемостта на задълженията за текущата 

година и събираемостта на задължения от минали години. 
� Неданъчни приходи – 1 391 019 лв., в т.ч.: 



Приходи и доходи от собственост – 75 775 лв. Те включват приходите от 
продажба на стоки и услуги, приходите от наеми на общинско имущество, приходи от 
наеми на земя, приходи от дивиденти, приходите от олихвяване на текущата наличност 
през годината по бюджетната сметка. 
 

Общински такси – 405 544 лв. Размерът е определен на база единичните 
стойности на таксите и цените на услугите, регламентирани с Наредба № 9 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на териториата 
на община Завет, при отчитане броя на указваните различни видове услуги и 
очакваните обеми и постъпления от тях през 2014 година. 

Приходите от такса “битови отпадъци” са заложени в съответствие с 
одобрената от общинския съвет план-сметка за дейностите - сметосъбиране, обработка 
на отпадъците в депо за ТБО, отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление 
на отпадъците и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 
2014 г. 

Глоби, санкции и наказателни лихви – 30 000 лв. 

Други неданъчни приходи – 5 000 лв. В този приходен параграф се отнасят 
единични приходи, не намиращи място в останалата номенклатура от регламентирани 
приходи. Основно това са приходите от продажба на документация за участие в 
процедури за избор на изпълнител на обществени поръчки, приходите от предадени 
вторични суровини и др. 

ДДС и Данък върху приходите по ЗКПО - със знак “минус” – 3 000 лв.  

Приходи от продажба на общинско имущество – 871 200 лв. 

Приходи от концесии – 1 500 лв.  

Помощи, дарения и др. безвъзмездно получени суми – 5 000 лв. 

� Обща изравнителна субсидия – 672 600 лв. – завишение с 30 700 лв. 
спрямо               2013 г., в т. ч. 41 000 лв. за зимно поддържане на общинските пътища 
със запазен размер от 2013 г. 

� Целева субсидия за капиталови разходи – 240 400 лв., завишена 
приблизително с с 39 600 лв. спрямо 2013 г., в т.ч. средства за основен ремонт на 
общинската пътна мрежа от 114 700лв. завишени на 137 700 лв. и за други капиталови 
разходи от 86 100 лв. на  102 700 лв. 

Съгласно чл. 55, ал.1 от ЗДБРБ за 2014 г., държавните трансфери 
/изравнителна субсидия и целева субсидия за капиталови разходи/ ще бъдат 
преведени в размер на 95% от предвидените средства, а останалите 5% ще се 
предоставят в случай, че не се превиши бюджетното салдо. За община Завет 
задържаните средства за местни дейности са в размер на 45 650 лв. и са отнесени в 
резерв. 

� Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки - със знак 
“минус” са отразени 18 000 лв. – представлява таксите, които общината следва да 
преведе на Регионално депо - гр. Разград за обезвреждане на битови отпадъци, съгласно 
Закона за управление на отпадъците. 

� Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени 
в консолидираната фискална програма (нето)    -    300 000 лв 

� Преходен остатък от 2013 година – 380 483 лв. 



4. РАЗХОДНА ЧАСТ 

При формиране на разходната част са използвани следните подходи: 

� Анализ на текущото изпълнение на бюджета за 2013 г.; 
� Планиране на разходите съобразно годишните цели и приоритети; 
� Планиране на необходимия ресурс за осигуряване на съфинансиране за 

вече сключени договори по оперативни програми; 
� Взети са предвид разделението на дейностите и одобрената бюджетна 

прогноза; 
� При разработката са балансирани възможните собствени ресурси, 

източници, трансфери и преходни остатъци с ангажиментите в разходната част по 
осигуряване на количеството и качеството на услугите, преходните ангажименти и 
просрочия, нови задължения, договорите по европейски и национални програми. 
 

Бюджетните кредити за делегираните от държавата дейности не могат да бъдат 
по-ниски от определените в чл. 50 от ЗДБРБ за 2014 г. и в Приложение № 6 към чл. 51 
от ЗДБРБ за 2014 година. 

Делегираните от държавата дейности се финансират съгласно натуралните и 
стойностни показатели, определени в Решение № 249 на Министерския съвет от 2013 г. 
(изм. с РМС № 658 от 31.10.2013 г.) за разделение на дейностите, финансирани чрез 
общинските бюджети на местни и на делегирани от държавата дейности и за 
определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 
2014 г. 

Реализираните в края на годината икономии от средствата за финансиране на 
делегираните от държавата дейности остават като преходен остатък по бюджета на 
общината и се използват за финансиране на същите дейности, включително за 
инвестиционни разходи, съобразно предложението за решение. /съгласно чл. 90, ал. 1 
от ЗДБРБ за 2014 г./. 

Съгласно чл. 65 от Постановление № 3 от 15.01.2014 година за изпълнението 
на държавния бюджет на Република България за 2014 г. неусвоените средства от 
предоставени целеви субсидии за капиталови разходи и целеви трансфери по 
бюджетите на общините през 2013 г. се разходват за същата цел до края на 2014 г. за 
сметка на преходните остатъци. 

 
Разходната част е разработена отделно за: 

- делегирани от държавата дейности; 
- местни дейности; 
- дофинансирани държавни дейности с местни приходи. 
 
Общият обем на разходите за 2014 г. е 6 722 359 лв., в т.ч. за държавни 

дейности – 395 357 лв., 3 238 176 лв. за местни дейности и 88 826 лв. за 
дофинансиране на държавните дейности. 

 
4.1. Планиране на разходите за делегирани от държавата дейности: 

Общият обем на разходите е в размер на 3 395 357 лв. и включва обща 
субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 3 039 788 лв. , преходен 
остатък от 2013 г. в размер на 208 235 лв., включващ остатъците от държавните 
дейности. В съответствие с изискванията на ЗДБРБ за 2014 г. преходните остатъци са 
възстановени по съответните дейности, от които произтичат. 



4.2. Планиране на разходите за местни дейности: 

                  Общият обем на разходите за местни дейности е в размер на 3 238 176 лв. 

Трудовите разходи за персонала в местните дейности са планирани на 
база достигнатата средна брутна работна заплата през 2013 г. и плановата численост на 
персонала за 2014 г. Взета е предвид и промяната на минималната работна заплата от 
310 лв. на 340 лв. 

Текущите разходи в местните дейности са осигурени като са взети 
предвид съпоставимата база от 2013 г., прехвърлените от 2013 г. ангажименти по 
договори и нови отговорности по влезли в сила нормативни актове. 

 
4.3. Планиране на разходите за дофинансиране държавните дейности с 

местни приходи: 

Общият обем на разходите за дофинансиране държавните дейности с 
местни приходи е в размер на 88 826 лв. 

4.4. Функционално разпределение на разходите – по функции и дейности: 

Функция І “Общи държавни служби”: 

� Делегирани от държавата дейности 

Група “Изпълнителни и законодателни органи” 

Дейност 122 “Общинска адмистрация” 

На база въведените единни стандарти за минимално кадрова осигуряване на 
делегираната държавна дейност “Общинска администрация” са предоставени от 
държавата средства в размер на 513 200 лв. за 2014 г., които осигуряват изплащането на 
работните заплати и осигурителните плащания на персонала в общинската 
администрация. Преходния остатък за дейността е в размер на 15 760 лв. Общия размер 
на разходите за дейността са планирани в размер на 528 960 лв. 

 
� Местни дейности 

Група “Изпълнителни и законодателни органи” 

Дейност 122 “Общинска адмистрация” 

За общинското финансиране е предвидена сума в размер на 796 921 лв., в т.ч. 
преходен остатък – 132 000 лв. от 2013 г., за материална издръжка на кметствата по 
населени места и общинската администрация. 

Дейност 123 “Общински съвет” 

В тази дейност са предвидени разходи в размер на 190 000 лв.Средствата са 
планирани за издръжка и възнагражденията на председателя на общинския съвет и 
общинските съветници. 

Освен обичайните разходи осигуряващи дейността на общинска 
администрация и общински съвет са предвидени и разходи с целеви характер: 

- разходи за за представителни цели на Кмета на общината в размер на 
23 200 лв., в т.ч. 6 200 лв. на кметовете на кметства. 

- разходи за представителни цели на Общинския съвет - 15 000 лв.; 
- за членски внос в нетърговски организации – 5 000 лв.; 
- за помощи по решение на Общински съвет - 10 000 лв. 

 



Функция ІІ “Отбрана и сигурност”: 

� Делегирани от държавата дейности 

Група “Полиция, вътрешен ред и сигурност” 

В дейност 239 “Други дейности по вътрешната сигурност” са планирани 
средства в размер на 18 407 лв., в т.ч. преходен остатък в размер на 1 275 лв., от които 
за: 

- за материално стимулиране на 4  обществени възпитатели, възнаграждения 
на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните, издръжка на местните комисии за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, издръжка на 
центровете за социална превенция и консултативни кабинети. 

-  издръжка на детските педагогически стаи и на районните полицейски 
инспектори – планирани са по стандарти за 2014 г. – 2 200 лв. 

 

Група “Защита на населението, управление и дейности при стихийни 

бедствия и аварии” 

В дейност 282 “Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на 
запаси и мощности” са предвидени средства в размер на 68 008 лв. в т.ч. преходен 
остатък в размер на                  23 078 лв., от които за: 

- Денонощни оперативни дежурни – 5 човека; 
- Изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за управление – 1 

човека; 
- Офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия. 
В дейност 285 “Доброволни формирования за защита при бедствия” са 

планирани средствата за доброволни формирования, които са преходен остатък от 2013 
г. и са в размер на                   4 210 лв. 

 

Функция ІІІ “Образование”: 

� Делегирани от държавата дейности 

В дейност 311 “Целодневни детски градини и обединени детски заведения” 

са разчетени средствата на база стандартите за: дете в яслена група към ОДЗ, дете от 3 
до 4 г. и дете в подготвителна група (на 5 и 6 г.) в ЦДГ или ОДЗ, както и добавките за 
децата в детските градини в размер на 495 695 лв., както и средствата от предния 
остатък за дейността в размер на 30 564 лв. Общо за дейността средствата са разчетени 
в размер на 526 259 лв. 

В дейност 322 “Общообразователни училища” са планирани всички разходи 
на 5 броя училища - едно средно и четири основни, всички прилагащи системата на 
делегираните бюджети. Средствата за училищата по ЗДБРБ за 2014 г. са предвидени да 
обезпечат обучението на                           830 ученици. 

Средствата са разчетени на база стандартите като същите са размер на 1 031 

423 лв., преходния остатък е в размер на 90 641 лв. Предвидени са и собствени приходи                                            
в размер на 125 903 лв. Общо за дейността средствата са разчетени в размер на 1 644 

734 лв. 

В средствата от републиканската субсидия са включени и: 



- добавка за подобряване на материално – техническата база на училищата – 
по                   25 лв. на ученици дневна форма на обучение. 

- добавка за деца и ученици за ресурсно подпомагане, интегрирани в 
училищата и детските градини – по 318 лв. на дете/ученик. 

- добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и 
учениците от І – ІV клас – 72 лв. брой дете/ученик. 

- Средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за 
обхванатите ученици от І, II, III и IV клас (без учениците от средищните училища) – 
520 лв. на дете/ученик. 

- Средства за извънучилищни и извънкласни дейности на ученици  14 лв на 
дете/ученик. 

 -Средства за стипендии. 

В дейност 326 “Професионални училища и професионални паралелки към 

СОУ” са планирани всички разходи на 1 брои ПГЗ, прилагащ системата на 
делегираните бюджети, средствата планирани са общо 238 842 лв. в т.ч. преходен 
остатък от 2013 в размер на 781 лв, 

В дейност 337 “Извънучилищни дейности” са планирани разходи в размер на 
13 580 лв. за извънучилищни и извънкласни дейности на ученици.. 

 
� Местни дейности 

В дейност 311 “Целодневни детски градини и обединени детски заведения” 

са предвидени средства в размер на 245 372 лв. - разходите в целодневните детски 
градини и обединено детско заведение за издръжка, включително храната на децата. 

В дейност 389 “Други дейности по образованието” са предвидени средства в 
размер на 16 000 лв. , които са за обезпечаване на разходите за заплати и осигуровки на 
2.5 щатни бройки и тяхната издръжка. 

 
Функция _ІV “Здравеопазване”: 

� Делегирани от държавата дейности 

              В дейност 431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи към ОДЗ” са 
предвидени стредства в размер на 43 443 в т.ч. преходен остатък от 2013 г . 30 718 лв. 

В дейност 437 “Здравен кабинет в детски градини и училища” в рамките на 
средствата по единните разходни стандарти са планирани средства в размер на 46 415 

лв. за заплати, други възнагражденя, осигурителни вноски от работодателя и издръжка 
на кабинетите. Преходния остатък за дейността е в размер на 9 968 лв. Общо за 
дейността са предвидени средства в размер на 56 383 лв. 

Държавното финансиране е на база единни разходни стандарти за медицинско 
обслужване в здравен кабинет на дете от ОДЗ и ЦДГ – 115 лв., яслена група в ОДЗ и 
ЦДГ - 1 045 лв. и на ученик в училище – 18 лв. С разчетените средства се осигуряват 
средства за заплати и осигурителни плащания на медицинските специалисти. 

В дейност 469 “Други дейности по здравеопазването” са предвидени 
средства в размер на 6 061лв. които обезпечават 1 щатна бройка (здравен медиатор) 
разходи за заплати и осигуровки и издъжка. 

 
 

 



Функция V “ Социално осигуряване, подпомагане и грижи”: 

 
� Местни дейности 

В дейност 524 “Домашен социален патронаж” са предвидени средства в 
размер на 185 500 лв,в т.ч. 14 000 преходен остатък от 2013 г., които са за обезпечаване 
на разходите 8 щатни бройки разходи за заплати и осигуровки и издъжка , както и 
капиталови разходи в размер на 36 000 лв. 

В дейност 525 “Клубове на пенсионера и инвалида” са планирани средства 
за издръжка  в размер на 3 500  лв. 

В дейност 532 “Програми за временна заетост” са планирани средства за 
издръжка по програмите в размер на 5 500 лв. в. т.ч. и 2 500 лв. за застраховки на 
лицата. 

В дейност 589 “Други служби и дейности по социалното осигуряване, 
подпомагане и заетостта” са планирани средства в размер на 500 лв. 

 
Функция VІ “Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда”: 

� Местни дейности 

Разходите по тази функция се финансират изцяло от общински приходи и 
подпомагащи работата на Общинско предприятие “Воден -2009”. 

В дейност 603 “Водоснабдяване и канализация” ” са планирани 23 500 лв. за 
разходи за издръжка на ВиК в рамките на Община Завет. 

В дейност 604 “Осветление на улици и площади” са планирани 106 000 лв. 
разходите за улично осветление и неговата поддръжка. 

В дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа” са 
планирани разходи в размер на 241 500, от който 154 000 за капиталови разходи. 

В дейност 619 “Изграждане, ремонт и поддръжка на уличната мрежа” са 
предвидени средства в размер на 65 246 лв. , които са за обезпечаване на разходите за 
заплати и осигуровки на 3 щатни бройки и тяхната издръжка,  както и 24 646 лева за 
капиталови разходи. 

В дейност 622 “Озеленяване” са предвидени средства в размер на 82 000 лв. , 
от които 72 000 лева са за обезпечаване на разходите на ОП ''Воден-2009''. 

В дейност 623 “Чистота” са планирани средства съгласно план – сметката, 
приета от Общинския съвет в края на 2013 г. План сметката е в размер на 222 244 

лв.,отчисленията са планирани в приходен параграф и са отразени със занак “минус” в 
размер на 18 000 лв.. Общо за дейността, средствата са в размер на 544 244 лв. 

Средствата са предвидени за подпомагане на дейностите по чистота, осигуряващи 
изпълнението съгласно план - сметката за такса битови отпадъци, както и за капиталови 
разходи в размер на 350 200 лв. 

В дейност 629 “Други дейности по опазване на околната среда” са 
предвидени средства в размер на 178 478 лв. , които са за обезпечаване на разходите за 
заплати и осигуровки на 7 щатни бройки и тяхната издръжка,  както и 111 578 лева за 
капиталови разходи. 

 
Функция VІІ “Почивно дело, култура и религиозни дейности”: 

� Делегирани от държавата дейности 



Дейност 738 “Читалища” - държавното финансиране осигурява субсидия за                            
23 щатни бройки, разпределени в 7 читалища, като сумата за 2014 г. е 6 400 лв. или 
общо сума в размер на 147 200 лв.  

� Местни дейности 

              За дейност 714 “Спортни бази спорт за всички” е предвидена сума в размер 
на 101 700 лв., в т.ч. са планирани 34000 за спортни клубове и 40 100 капиталови 
разходи.. 

              За дейност 745 “Обредни домове и зали” е предвидена сума в размер на 6000 
лв, като 2000 са за външни услуги, а 4000 за капиталови разходи. 

За дейност 759 “Други дейности по културата” са предвидени средства в 
размер на 113 800 лв. , които са за обезпечаване на разходите за заплати и осигуровки 
на 3 щатни бройки и тяхната издръжка,  както и средства за обезпечаване на културния 
календар на Община Завет. 

 
Функция VІІІ “Икономически дейности и услуги”: 

 

В тази функция са планирани средства в размер на 283 765 лв. от 
републиканската субсидия за зимно поддържане и снегопочистване на пътищата, за 
основен ремонт на четвъртокласната пътна мрежа, в т.ч. за обезпечаване на разходите 
за заплати и осигуровки на 5 щатни бройки и тяхната издръжка и 5000 лв. за бездомни 
кучета. 

Функция ІХ “Резерв”: 

Планиран е резервен кредит в размер на 54 270 лв. държавни дейности и 
48 650лв. в местни дейности. 

 

Планирано е дофинасиране на делегираните от държавата дейности в местни 
приходи в общ размер на 88 826 лв. 

 

5. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 

 

Капиталовите разходи на Община Завет за 2014 година са в размер на 
11 302 141лв. /Приложение №10 – Разчет за финансиране на капиталовите разходи на 

Община Завет за 2014 година./, осигурена по източници на финансиране: 
Целева субсидия от републиканския бюджет за 2014 г.  - 240 400 лв. 
в т.ч. субсидия от републиканския бюджет 95 %  -  228 380 лв. 
         резерв 5%     -    12 020 лв. 
Собствени бюджетни средства /вкл. Преходен остатък -  563 124 лв. 
Друго финансиране      -    10 498 617 лв. 
 
Предложената капиталова програма включва преходни позиции от 2013 г. и 

изведените на фона на многообразните нужди приоритетни позиции. Спазено е 
условието за залагането на  5 процентния резерв от целевата субсидия. В списъка са 
включени обекти, чиито изпълнение може да се осъществи единствено при изпълнение 
на разпоредбите на чл. 55 от ЗДБРБ за 2014 г. и осигурен ресурс от страна на 
Министерство на финансите. В капиталовия списък значителен размер от средствата са 
отделени за общинската инфраструктура и за ремонтите, които се налагат да се 
извършат на обекти общинска собственост. 



Разпределението на предвидените по бюджета за 2014 г. капиталови разходи по 
дейности и източници на финансиране е видно от поименния списък - – Приложение 

№10. 
 

6. ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ 

 

Съгласно чл. 84, ал. 3 от Закона за публичните финанси проектът на бюджет на 
общината се придружава от разчет на сметките за средства от Европейския съюз. 

Настоящата 2014 г. се явява преходна между двата програмни периода, тъй 
като предстои окончателното приключване на проектите от период 2007 – 2013 г. и 
договарянето на нови проекти за период 2014-2020 г. 

В приложение №8 в индикативна форма са посочени средствата, които 
общината предвижда да усвои през 2014 г. по различните Оперативни програми общо в 
размер на   8 533 252 лв. 

 
От изложеното дотук се налагат следните изводи: 
1. Финансово икономическата криза налага ограничаване на всички разходи и 

следва да се направи анализ на ефекта от въведените антикризисни мерки. Необходимо 
е ограничаване на разходите, за които няма приходоизточници. 

2. Доброто управление и разпореждане с общинска собственост са гаранция за 
изпълнението на заложените разходи. 

3. Необходимо е да продължи тенденцията за повишена събираемост на 
местните приходи. 

4. Привличането на средства по оперативните програми на европейските 
фондове са възможност за увеличаване на приходите по бюджета, но кандидатстването 
с проекти следва да става при внимателен анализ на необходимите ресурси. 

 

Проектът на бюджета на Община Завет за 2014 година има за цел да създаде 
възможности за балансирано развитие на общината и предоставянето на по-ефективни 
и качествени услуги на населението, като се запазва устойчивост в бюджетната 
политика. Финансовата дисциплина при изразходването на публичните ресурси, както 
и ефективното усвояване на средства от Европейския съюз, ще гарантира максимален 
положителен ефект при изпълнението на бюджета. 
         Предвид гореизложеното и на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във 
връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 
разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за  2014 г. (ДВ, 
бр. 109 от 20.12.2013 г.), Постановление №3 на Министерски съвет от 15.01.2014 г. за 
изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г. и Наредба №10 за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 
Община Завет, Общинският съвет – Завет с   13 /тринадесет/ гласа „За”, „Против”–0 
/нула/, „Въздържали се”– 3 /трима/ от проведеното,  съгласно  чл.27, ал. 5  от 
ЗМСМА  поименно  гласуване,  както следва:  
 
 
 

 



№ 

по 

ред 

Име, презиме и фамилия на  

общинския съветник 

Начин на гласуване на 
съветника 

/за, против, въздържал се/ 
1 Исмаил Мустафов Исмаилов Въздържал се 
2 Мария Сейкова Спасова Въздържал се 
3 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 
4 Мехмед Хасан Халил ЗА 
5 Мехти  Илми Махмуд  ЗА 
6 Младен Дянков Чакъров Въздържал се 
7 Нихат Ахмед Расим Не участва в гласуването 
8 Ниязи Ниязиев Мехмедова ЗА 
9 Рувейде Ахмед Татар ЗА 
10 Садие Сали Федаил ЗА 
11 Селиман Илмаз Вели ЗА 
12 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 
13 Хайредин Хюсеин Хюсеин ЗА 
14 Хюсеин Акифов Джевдетов ЗА 
15 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 
16 Шабан Ариф Шабан ЗА 
17 Шенол Кязим Лятиф ЗА 
 Общо гласували: 16 

         
РЕШИ: 

 
1. Приема бюджета на Община Завет за 2014 година, както следва: 

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ в размер на 6 722 359 лв., съгласно Приложение № 4 –                              

Общо приходи, в т.ч.: 
         1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 395 357 лв., в 
т.ч.: 

1.1.1.1. Собствени приходи  - 172 739 лв. 
1.1.1.2. Oбща субсидия за делегирани от държавата дейности в 

размер на                      3 039 788 лв. 

1.1.1.3. Трансфери между бюджети отразени със знак ‘минус’ – 1 179 
лв. 

1.1.1.4.  Трансфери между бюджети и сметки за средства от 
Европейския съюз отразени със знак ‘минус’ – 24 226 лв. 

1.1.1.5. Преходен остатък от 2013 година в размер на 208 235 лв., 
съгласно Приложение №3 – Справка за разпределение на 

средствата от преходния остатък от 2013 година и 

Приложение №3.1. – Справка за разшифровка на преходния 

остатък към 31 декември 2013 година. 

 

        1.1.2.  Приходи за местни дейности в размер на 3 327 002 лв., в т. ч. 
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 360 500 лв. 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 391 019 лв. 

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 913 000 лв., в т.ч.: 
                            1.1.2.3.1.Обща изравнителна субсидия в размер на 631 600 лв. 



                            1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочиствене в размер 
на 41 000 лв. 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в 
размер на 240 400 лв., в т.ч.: 

                            1.1.2.4.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в 
размер на 137 700 лв. 

                            1.1.2.4.2. За други инвестиционни разходи в размер на 102 700 лв. 

1.1.2.5. Трансфери между бюджети отразени със знак ‘минус’ – 18 
000 лв. 

1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на 300 000 лв. 

1.1.2.7. Преходен остатък от 2013 година в размер на 380 483 лв., 
съгласно Приложение №3 – Справка за разпределение на 

средствата от преходния остатък от 2013 година и 

Приложение №3.1. – Справка за разшифровка на преходния 

остятък към 31 декември 2013 година. 

 

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 6 722 359лв.разпределени по функции, 
групи,дейности и 
параграфи,съгласно:Приложения№5,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,5.9,5.10,5.11,5.12,5.13,

5.14,5.15,5.16–разходи, в т.ч.: 
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 395 357 лв. 
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата 

дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната 
субсидия в размер на   88 826 лв. и резерв в размер на 54 270 лв. 

1.2.3. За местни дейности в размер на 3 327 002  лв., в т.ч. резерв за 
непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 48 650 лв. и 
дофинансиране на държавните дейности в размер на 88 826 лв. 

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на 
касова основа в размер на 0 лв. 

 
 2. Приема Инвестиционната програма на община Завет, съгласно приложение №19 и 
Разчета за капиталови разходи на Община Завет, съгласно Приложение №10. 

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в 
размер на  

240 400 лв, включително и за изграждане и основен ремонт на общински пътища. 

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от 
продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 9 – Разшифровка 

на капиталовите разходи, финансирани през 2014 г. от приходи по §40-00 

Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно чл. 127, ал. 2 

от Закона за публичните финанси. 
 

3. Утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2014 г. за 
делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, 
които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и 
делегираните от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи, и численоста 
на персонала и разходите за заплати за местни  



дейности, съгласно Приложение №12 – Численост на персонала и разходи за заплати 

през 2014 г. Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се 
прехвърлят към средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на 
бюджетната година. 
 
4. Утвърждава разчет за целеви разходи , както следва за: 

4.1. Членски внос – 5 000 лв.; 
4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 10 000 лв.; 
4.3. Субсидии за: 
4.3.1. Читалища – 147 200 лв., съгласно Приложение №7 Справка за разпределение 

на субсидията за 2014 година по читалища. 

4.3.2. Спортни клубове – общо в размер на 34 000 лв. съгласно Приложение №13 
Справка за разпределение на субсидията за спортни клубове в Община Завет 2014 г. 

 в т.ч.:  
   4.3.2.1. Футболен клуб “Вихър” гр.Завет – 6 000 лв. 

   4.3.2.2. Футболен клуб “Челси” с. Брестовене – 6 000 лв. 

   4.3.2.3.  Футболен клуб “Адаспор” с. Острово – 6 000 лв. 

   4.3.2.4.  Футболен клуб “Академик” с. Веселец – 6 000 лв. 

   4.3.2.5.  Футболен клуб “Барса” с. Сушево – 6 000 лв.   

4.3.2.6. Клуб по борба “Агросем” с. Острово – 4 000 лв.  

        4.4. Разходи за погребения в размер до 180 лв. за починали жители на Общината без 
близки и роднини, бездомни, безпризорни, без доходи, съгласно чл. 33 от ПМС № 1 от 
09.01.2013г. 
        4.5. Разходи за мероприятия по културния календар на община Завет в размер на 
56 500 лв. - /приложение № 14/ 
 
5. Всички организации с нестопанска цел и нетърговски организации, получаващи 
субсидии от общинските приходи, представят до десет работни дни на месеца следващ 
изтеклото тримесечие, отчет за изразходването на предоставените средства, придружен 
със заверени копия на разходооправдателните документи. Непредставянето на отчети 
на всяко тримесечие спира предоставянето на субсидията до представянето на 
отчетите. 
 
6. Приема следните лимити за разходи: 

6.1. Средства за социално – битово и културно обслужване на персонала в 
бюджетните дейности и звена в размер до 3 % от средствата за работна заплата на 
заетите по трудови правоотношения. 

6.2. Разходи за представителни цели на Кмета на общината в размер на 23 200 
лв., в т.ч.   6 200 лв. на кметовете на кметства. 

6.3. Разходи за представителни цели на Общински съвет в размер на  15 000 лв. 
 

7. Утвърждава следните приоритети при разходването на бюджетните средства: 
7.1. заплати, осигурителни плащания, обезщетения, помощи, стипендии и 

медикаменти; 



7.2. разходи за храна, отопление, осветление и издръжка на социални, здравни и 
образователни заведения. 

7.3. плащания по обслужване на общинските заеми. 
8.      Разходите за работно облекло да се предвиждат и  извършват от бюджетните звена 
при спазване  приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2014 година, 
утвъдени с настоящето решение. 
9. Утвърждава размера на средствата за пътни разноски, както следва: 

9.1. За педагогическия персонал в рамките до 85 % от действителните разходи, 
но не повече от размера на фактически възстановените средства от Централния 
бюджет. 

9.2. Утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от 
държавата дейности във функция “Образование”, които имат право на транспортни 
разноски, съгласно Приложение №15. 
10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 
съюз в размер на 8 533 252 лв.., съгласно Приложение №8. 
11. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 
2014 – 2016 г., съгласно Приложение №16. 
12. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №17. 
13. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

13.1. Определя максималния размер на новия общински дълг, който може да бъде 
поет през                         2014 г. в размер до 2 млн. лв. 
14. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2014 година в размер до 5 % от средногодишния размер на 
отчетените разходи за последните четири години. 
15. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2014 година в размер на 30 %. 
16. Определя размера на просрочените задължения от 2013 година, които ще бъдат 
разплатени от бюджета за 2014 г. в размер 19 617 лв., съгласно Приложение №1. 
17. Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат 
събрани през  2014 г. в размер на 49 314 лв. 
18.  Приема бюджета на второстепенните разпоредители с бюджетен кредит както 
следва: 

18.1. СОУ”Св.св.Кирил и Методий” - гр.Завет съгласно Приложение №26; 
            18.2. ОУ”Хр.Ботев”- с.Острово съгласно Приложение №28; 
            18.3. ОУ ”Хр.Ботев”- с.Веселец съгласно Приложение №29; 
            18.4. ОУ”В.Левски” с. Сушево съгласно Приложение №30; 
            18.5. ОУ”Хр.Ботев”-   с.Брестовене съгласно Приложение №27; 
            18.6. ПГЗ”Кл.А. Тимирязев”- гр.Завет съгласно Приложение №31; 
            18.7. ОДЗ”Слънчо” -гр.Завет съгласно Приложение №20; 
            18. 8. ЦДГ”Червената Шапчица” с.Брестовене съгласно Приложение №21; 
            18.9. ЦДГ”Радост”- с.Острово съгласно Приложение №22; 
            18.10. ЦДГ Осми Март”-с.Сушево съгласно Приложение №25; 
            18.11. ЦДГ „Пролет”-с.Веселец съгласно Приложение №24; 
            18.12. ЦДГ”Славейче”- с.Прелез съгласно Приложение №23; 
  18.13. ОП ‘’Воден-2009” град Завет съгласно Приложение №11. 
19. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

19.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 
показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 



делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

19.2. В частта на делегираните от държавата дейности на получените целеви 
трансфери от ЦБ, които са за компенсиране на безплатен превоз на учениците до 16 г. 
възраст и компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания – по категории 
граждани, а именно: 

- ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали; 
- учащи се; 
- лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса 

за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от същия кодекс; 
- деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години 

за междуселищни превози. 
19.3. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на 

една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 
 

20. Възлага на кмета на общината: 

         20.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити. 

 
20.2. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

20.3. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните 
финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях. 

          20.4 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. 

 
21. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 
свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по 
проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни 
програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от 
общинския бюджет. 
22. Упълномощава кмета на общината: 
 22.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 
кандидатства за финансирането и реализира изпълнението им със средства по 
структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални 
програми и от други източници за реализиране на целите на общината. 
 22.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 
финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

23.  Упълномощава кмета 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 ститендии в частта за делегираните от 
държавата дейности; 
24. Упълномощава кмета 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. 
25 . Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на 
Община Завет  за 2014 г., съгласно Приложение №18. 

 
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 оспорване в 14 - дневен срок по АПК пред 

Административен съд – гр. Разград 
 

 

         ПО ВТОРА ТОЧКА 
          Разни. 

 

          По втора  точка   изказвания  не се направиха. 
 
          Поради изчерпване на дневния ред   заседанието  бе  закрито   в 13.00 часа. 
          Настоящият протокол се  изготви  в  три  еднообразни екземпляра, един за 
Общинския съвет гр.Завет, един за Кмета на Община Завет, един за Областния управител 
на област  Разград и препис от протокола  да се изпрати на Районна прокуратура 
гр.Кубрат. 
 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 
Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 
Гл.специалист:________________ 

                /Кр.Цвяткова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕДАКТОР-ПРОТОКОЛИСТ:_____________    ПРЕДСЕДАТЕЛ  ОбС: ______________          
                                                     /Кр.Цвяткова/                                                  /М.Хасан/ 
 
 

 


