
                          OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 29 / 27.02.2006  година 

 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:   

         1.1.Изменение и допълнение на Решение № 176 от Протокол № 20 от 06.06.2005 год. 

на Общински съвет гр.Завет. 

                                                                                   Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

        По докладната записка  коментари не се направиха. С последвалото гласуване Общинският 

съвет прие  следното 

  

                                                   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

  229. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за месното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл. 11, ал.3 (Приложение №7) от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2006г.,  Общинския съвет  гр.Завет : 

     1.Определя за делегираната от държавата дейност “Общинска администрация” численост 

от 50,5 щ. бр., считано от 01.01.2006 год. 

           2.Определя увеличението с 1 щ. бр. да е в частта на Дирекция “Финанси, правно – 

информационно обслужване и управление на собствеността”, с което числеността на същата 

става от 26,5 щ. бр. на 27,5 щ. бр., в т.число запазва утвърдения  щат на отдел “Финанси и 

управление на собствеността” от 10 щ.бр. 

 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 29 / 27.02.2006  година 

 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:   

         1.2.Предоставяне на средства за изграждане на параклис  на мемориал  “Военна 

гробница – 1916 г.” гр. Тутракан. 

       По докладната записка  коментари не се направиха. С последвалото гласуване Общинският 

съвет прие  следните 

  

                                                   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

                                                       

       230/1/.В изпълнение на Решение № 94/3/  по Протокол № 09 от 26.07.2004 година, Кметът 

на Община гр.Завет в срок от един месец  от приемането на настоящето решение,  да преведе 

средствата, посочени  в Решение № 94/3/. 

      230/2/.Дарените  средства да бъдат използвани за изграждане на параклиса Свети Георги 

Победоносец” в мемориала “Военна гробница 1916 година”.  

      230/3/.Кметът на Община гр.Завет  да изготви списък с имената  на хората от община Завет, 

взели участие в Тутраканската   епопея от 1916 година и същите се предоставят на 

Историческия  музей в  гр.Тутракан   с молба  за вписване в  историческите документи.  

 

                              

 

                                                        

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 29 / 27.02.2006  година 

 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:   

         1.3.Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за базисните /начални/ цени  за 

отдаване под наем на обекти – общинска собственост. 

                                                                                   Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

       По докладната записка  разисквания не се направиха. С последвалото гласуване 

Общинският съвет прие  следните 

  

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 

        231/1/. На основание чл.22, ал.1 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.20, ал.5 и чл.30 

от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община 

Завет, и чл.9 Наредба №7 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти – 

общинска собственост,  Общински съвет гр.Завет приема Наредба за изменение на Наредба №7 

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

        231/2/.Тази наредба влиза в сила от деня на приемането й и изменя досега действащата 

Наредба №7 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти – общинска 

собственост на Община Завет. 

 

                              

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 29 / 27.02.2006  година 

 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:   

        1.4.Отдаване под наем на “Бюфет” в Читалище с.Прелез. 

                                                                                   Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

      По докладната записка  разисквания не се направиха. С последвалото гласуване 

Общинският съвет прие  следното 

  

                                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

      232.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.20, ал.1, ал.3 

и ал.4 от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 

чл.2, ал.1, т.4 и т.19 от Наредба №7 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти 

– общинска собственост Общински съвет гр.Завет възлага на Кмета на общината да подготви и 

проведе явен търг за отдаване под наем на “Бюфет” в Читалище с.Прелез с площ 75.6 м2 при 

начална тръжна наемна цена 131.00 лв./месечно, да одобри спечелилия търга участник и да 

сключи договора за наем за срок от пет години. 

 

                              

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 29 / 27.02.2006  година 

 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:   

          1.5.Определяне числеността на персонала в направление  “Образование”, считано от 

01.01.2006 година. 

                                                                                   Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

    

         След  проведеното обсъждане  и  последвало гласуване Общинският съвет прие следните 

 

 

                                                       Р  Е  Ш  Е  Н   И  Я: 

  

      233/1/.На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и §1 ал.1 от Наредба № 7/ 29.12.2000 г.  за 

определяне  броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата и детските 

градини, и обслужващите звена, Общинският съвет гр.Завет : 

             1.Определя за делегираната от държавата дейност “Образование” численост от 246 

щ.бр. считано от 01.01.2006 година; 

             2.Определя намалението  от 2 ш.бр. да е в частта на : 

                - ОДК гр.Завет – 1 бр. – педагогически персонал 

                - условна численост – 1 бр. 

     233/2/.Възлага на директорите на горепосочените учреждения да направят съответните 

съкращения в щата. 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 29 / 27.02.2006  година 

 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:   

          1.7.Промяна  Решение № 61/1/ от Протокол № 7/16.03.2004 г. за предоставяне право 

на ползване  върху общинска сграда в гр.Завет, ул.”Христо Ботев”, кв.53, УПИ ІІ – “Зала за 

сватбени тържества и социален патронаж”. 

                                                                                  Докл.:М.Хасан – Председател  ОбС - Завет  

         По докладната записка  коментари не се направиха. С последвалото гласуване 

Общинският съвет прие  следното 

  

                                                   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

          235.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , във връзка с  чл.12, ал.3 и ал.4  от Закона за 

общинската собственост,  и чл. 65, ал.3, т.3  от Наредба №2 за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Завет, Общинският съвет гр.Завет  променя  

срока за безвъзмездно ползване, определен  с   Решение №61/1/ от Протокол №7/16.03.2004 

год., като удължава  същия  до  края  на  изтичане на договора   между Община  гр.Завет  и     

Сдружение “Рома – Завет – 2003”, сключен за ползване на имот: Едноетажна полумасивна 

сграда със застроена площ 264 м2 в гр.Завет, кв.53, УПИ ІІ - “Зала за сватбени тържества и 

работнически стол” .   

 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 29 / 27.02.2006  година 

 

 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

         Проект за решение за уточнения план и отчет на  Бюджет   2005 година. 

                                                                                     Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

          С последвалото гласуване Общинският съвет прие следното 

 

                                                      Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

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

Общинските бюджети,  Общинският съвет  гр.Завет: 

       1.Утвърждава окончателния годишен план на бюджета по функции и дейности за 2005г., 

както следва: 

По прихода      3 513 611 лв. 

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

       По разхода       3 513 611 лв. 

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

4.13, 4.14, 4.15 / 

 2. Приема отчета на бюджета на Община Завет за 2005г. както следва: 

 

 По прихода       3 333 854 лв. 

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

 По разхода       3 333 854 лв. 

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

4.13, 4.14, 4.15 / 

 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 29 / 27.02.2006  година 

 

 

        ПО ТРЕТА ТОЧКА 

       Проект за решение за  бюджета  на Община гр.Завет за  2006 година. 

                                                                                     Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

       Обсъждането  и гласуването на решенията  се направи едновременно точка по точка. С 

проведеното гласуване  Общинският съвет прие следните  

 

                                                         Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 

           237.На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, чл. 11, ал.7  и чл. 12 от 

Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2006 година, ПМС 

№14 от 2006г. и  Наредба №10 на Общинския съвет по чл.9а от ЗОБ,  Общинският  съвет гр. 

Завет:  

            1. Приема бюджета на община Завет за 2006 г. както следва: 

 

1.1. ПО ПРИХОДА  в размер на   3 167 891  лв. / разпределени по 

параграфи съгласно Приложение  №1 / 

в т.ч. 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  2 048 522 лв. / 

разпределени по параграфи съгласно Приложение  № 2 / 

в т.ч.: 

1.1.1.1. Трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ за делегирани дейности в размер на  

298 280 лв.          

1.1.1.2. Обща допълваща субсидия от РБ в размер на 1 695242 лв. 

1.1.1.3.Целева субсидия за капиталови  разходи за финансиране на държавни дейности 

по чл.10 от ЗДБРБ за 2006 г. в размер на  48 000 лв. 

1.1.1.4. Преходен остатък от 2005 г. в размер на  7 000 лв.  

 

    

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  1 119 369 лв.      /съгласно Приложение 

№ 3 / 

            1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на  140 600  лв. 

1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер на  474 864 лв. 

1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на  383 700 лв. 

1.1.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на местни дейности в 

размер на  57 000  лв. 

1.1.2.5. Преходен остатък от 2005 г. в размер на  63 205 лв. 

 

   

            1.2. ПО РАЗХОДА        в        размер        на     3 167 891 лв.         /разпределени по 

функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение  № 4 / 

в т.ч.:  



            1.2.1 За делегирани държавни дейности в размер на  2 048 522 лв. /разпределени по 

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

1.2.2 За местни дейности в размер на 1 119 369 лв. /разпределени по функции, дейности 

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

1.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи  в държавните дейности в размер 

на 118 667лв. , съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2006г. и  ПМС 14 от 2006г. 

 

 

          1.3. Инвестиционна програма в размер на 200 500 лв., съгласно приложен поименен 

списък ( в поименния списък се включват и обектите, които ще бъдат изпълнени след 

предоставяне на допълнителната субсидия за КР по приложение № 11 към § 56 от ЗДБРБ за 

2006 година), /съгласно  Приложение  № 13 / .   

           1.3.1. Капиталови разходи от целева субсидия по  чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2006г.,  в 

размер на 105 000лв. 

           1.3.2. Капиталови разходи  по приложение № 11  към § 56 от ЗДБРБ за 2006 г. в размер на 

27 500 лв. 

           1.3.3. Капиталови разходи от местни приходи в размер на 68 000 лв. 

 

           

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

Приложение  № 14.1 и 14.2 / 

 

          2. Приема разчети за целеви разходи:  

2.1. Разходи за погребения в размер на 90 лв. за починали жители на Общината без 

близки и роднини, бездомни, безпризорни, без доходи, съгласно чл.27, ал.1,2 и 3 от ПМС №14 

от 31.01.2006г.. 

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

2 000 лв. 

2.3. Разходи за мероприятия по културния календар на община Завет в размер на 13 500 

лв. 

            

3. Приема следните лимити за разходи:  

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

начислените трудови разходи ; 

3.2. Лимит за представителни разходи в размер на 10 000 лв.на  кмет на Община и 

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

направление “Образование” – 1 000 лв.;  на  кметствата в с.Прелез, с. Веселец, с. Сушево и с. 

Ив.Шишманово по 300 лв. 

3.3. Лимит за представителни разходи на Общински съвет в размер на 9 000 лв. 

3.4. Средства за работно облекло в размер на 100 лв. на щатна бройка.                                                                      

3.5. Лимит за разходи за текуща дейност на спортни клубове и дружества на основание 

чл.59 , ал.2  от Закона за физическото възпитание и спорта  в размер на 6 000 лв., както следва: 

- за ФК “Вихър” – Завет в размер на 2750 лв.; 

- за ФК Брестовене – в размер на 1750 лв.; 

- за клуб по борба с. Острово – в размер на 1000  лв.; 

- за клуб по борба с. Прелез – в размер на 500 лв.  

            3.6.Определя средства за компенсиране на част от  транспортните разходи  на 

педагогическия  персонал  в  общинските  детски заведения  в размер  до 85 на сто.   

         4.  Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати   /съгласно 

Приложение № 15 /  

 



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

Приложение № 10 към § 41 от ПЗР на ЗДБРБ за 2006 г. /съгласно Приложение № 16.1; 16.2 и 

16.3./ 

 

         6. Утвърждава численост и субсидия  за читалища, регистрирани в съда като юридически 

лица с нестопанска цел и са вписани в регистъра на Министерство на културата в размер на  103 

737 лв., съгласно приложение № 7 към  чл.11,ал.3 от ЗДБРБ за 2006 г.; РМС № 21 от 19.01.2006 

г. и ЗНЧ чл. 23, ал.1 и 2.  /съгласно Приложение № 17 / 

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

средствата по т.6. 

             

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

по пълна бюджетна класификация и по тримесечия; 

 

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

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

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

 

9.  Възлага на  кмета на общината: 

9.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните  

разпоредители с бюджетни кредити; 

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

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за 

финансово управление и контрол; 

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

от държавата дейности, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово 

предоставяне на одобрената субсидия или държавния трансфер на ДДФЛ. 

9.4. Да отразява служебно промените по  общинският бюджет с размера на постъпилите 

и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и 

спонсорите. 

9.5. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размерите 

и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения над 

5 % спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за 

тяхното намаляване и ликвидиране. 

9.6. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид 

разходи  в друг вид разходи в съответната делегирана дейност , без да се увеличава  СМБРЗ, 

утвърдена от отрасловото министерство.  

             

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

общински дейности, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 

2005 година /чл. 27 от ЗОБ  /: 

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

на общинските  разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни 

вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности; 

10.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от дейност в 

дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта за местните 

дейности ; 

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

съфинансиране на общински програми и проекти; 



10.5. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на 

средства за реализиране на определените годишни цели на общината. 

 

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

да разработят и представят в срок до 27.03.2006г. конкретни мерки за изпълнение на гласувания 

от общинския съвет бюджет. 

 

             

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 29 / 27.02.2006  година 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА. 

           Разни. 

           След направеното  обсъждане и последвалото гласуване Общинският съвет прие 

следните 

 

                                                  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я:  

 

           238.Финансовият контрольор при Община Завет да  изготви и представи  на Общинския 

съвет   гр.Завет  информация   за своята дейност през 2005 година. 

            

          239.Да се изготви  и  представи  на следващото заседание на Общинския съвет справка за  

средствата, постъпили от приватизация през 2004 година / по населени места/ и начина на 

тяхното разходване  през 2005  година. 

          

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Я 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 29 / 27.02.2006  година 

 

 

             

                           

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:   

         1.1.Изменение и допълнение на Решение № 176 от Протокол № 20 от 06.06.2005 год. 

на Общински съвет гр.Завет. 

                                                                                   Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

  229. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за месното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл. 11, ал.3 (Приложение №7) от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2006г.,  Общинския съвет  гр.Завет : 

     1.Определя за делегираната от държавата дейност “Общинска администрация” численост 

от 50,5 щ. бр., считано от 01.01.2006 год. 

           2.Определя увеличението с 1 щ. бр. да е в частта на Дирекция “Финанси, правно – 

информационно обслужване и управление на собствеността”, с което числеността на същата 

става от 26,5 щ. бр. на 27,5 щ. бр., в т.число запазва утвърдения  щат на отдел “Финанси и 

управление на собствеността” от 10 щ.бр. 

                                  

         1.2.Предоставяне на средства за изграждане на параклис  на мемориал  “Военна 

гробница – 1916 г.” гр. Тутракан. 

        

                                                       

       230/1/.В изпълнение на Решение № 94/3/  по Протокол № 09 от 26.07.2004 година, Кметът 

на Община гр.Завет в срок от един месец  от приемането на настоящето решение,  да преведе 

средствата, посочени  в Решение № 94/3/. 

      230/2/.Дарените  средства да бъдат използвани за изграждане на параклиса Свети Георги 

Победоносец” в мемориала “Военна гробница 1916 година”.  

      230/3/.Кметът на Община гр.Завет  да изготви списък с имената  на хората от община Завет, 

взели участие в Тутраканската   епопея от 1916 година и същите се предоставят на 

Историческия  музей в  гр.Тутракан   с молба  за вписване в  историческите документи.  

                        

         1.3.Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за базисните /начални/ цени  за 

отдаване под наем на обекти – общинска собственост. 

                                                                                   Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

        231/1/. На основание чл.22, ал.1 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.20, ал.5 и чл.30 

от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община 

Завет, и чл.9 Наредба №7 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти – 



общинска собственост,  Общински съвет гр.Завет приема Наредба за изменение на Наредба №7 

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

        231/2/.Тази наредба влиза в сила от деня на приемането й и изменя досега действащата 

Наредба №7 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти – общинска 

собственост на Община Завет. 

                    

        1.4.Отдаване под наем на “Бюфет” в Читалище с.Прелез. 

                                                                                   Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

      232.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.20, ал.1, ал.3 

и ал.4 от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и 

чл.2, ал.1, т.4 и т.19 от Наредба №7 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти 

– общинска собственост Общински съвет гр.Завет възлага на Кмета на общината да подготви и 

проведе явен търг за отдаване под наем на “Бюфет” в Читалище с.Прелез с площ 75.6 м2 при 

начална тръжна наемна цена 131.00 лв./месечно, да одобри спечелилия търга участник и да 

сключи договора за наем за срок от пет години. 

 

          1.5.Определяне числеността на персонала в направление  “Образование”, считано от 

01.01.2006 година. 

                                                                                   Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

    

 

      233/1/.На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и §1 ал.1 от Наредба № 7/ 29.12.2000 г.  за 

определяне  броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата и детските 

градини, и обслужващите звена, Общинският съвет гр.Завет : 

             1.Определя за делегираната от държавата дейност “Образование” численост от 246 

щ.бр. считано от 01.01.2006 година; 

             2.Определя намалението  от 2 ш.бр. да е в частта на : 

                - ОДК гр.Завет – 1 бр. – педагогически персонал 

                - условна численост – 1 бр. 

     233/2/.Възлага на директорите на горепосочените учреждения да направят съответните 

съкращения в щата. 

 

       

          1.7.Промяна  Решение № 61/1/ от Протокол № 7/16.03.2004 г. за предоставяне право 

на ползване  върху общинска сграда в гр.Завет, ул.”Христо Ботев”, кв.53, УПИ ІІ – “Зала за 

сватбени тържества и социален патронаж”. 

                                                                                  Докл.:М.Хасан – Председател  ОбС - Завет  

 

          235.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , във връзка с  чл.12, ал.3 и ал.4  от Закона за 

общинската собственост,  и чл. 65, ал.3, т.3  от Наредба №2 за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Завет, Общинският съвет гр.Завет  променя  

срока за безвъзмездно ползване, определен  с   Решение №61/1/ от Протокол №7/16.03.2004 

год., като удължава  същия  до  края  на  изтичане на договора   между Община  гр.Завет  и     

Сдружение “Рома – Завет – 2003”, сключен за ползване на имот: Едноетажна полумасивна 

сграда със застроена площ 264 м2 в гр.Завет, кв.53, УПИ ІІ - “Зала за сватбени тържества и 

работнически стол” .   

 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

         Проект за решение за уточнения план и отчет на  Бюджет   2005 година. 



                                                                                     Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

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

Общинските бюджети,  Общинският съвет  гр.Завет: 

       1.Утвърждава окончателния годишен план на бюджета по функции и дейности за 2005г., 

както следва: 

По прихода      3 513 611 лв. 

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

       По разхода       3 513 611 лв. 

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

4.13, 4.14, 4.15 / 

 2. Приема отчета на бюджета на Община Завет за 2005г. както следва: 

 

 По прихода       3 333 854 лв. 

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

 По разхода       3 333 854 лв. 

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

4.13, 4.14, 4.15 / 

 

 

        ПО ТРЕТА ТОЧКА 

       Проект за решение за  бюджета  на Община гр.Завет за  2006 година. 

                                                                                     Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

 

           237.На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и чл. 52, ал.1 от ЗМСМА, чл. 11, ал.7  и чл. 12 от 

Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2006 година, ПМС 

№14 от 2006г. и  Наредба №10 на Общинския съвет по чл.9а от ЗОБ,  Общинският  съвет гр. 

Завет:  

            1. Приема бюджета на община Завет за 2006 г. както следва: 

 

1.1. ПО ПРИХОДА  в размер на   3 167 891  лв. / разпределени по 

параграфи съгласно Приложение  №1 / 

в т.ч. 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на  2 048 522 лв. / 

разпределени по параграфи съгласно Приложение  № 2 / 

в т.ч.: 

1.1.1.1. Трансфер на преотстъпения данък по ЗОДФЛ за делегирани дейности в размер на  

298 280 лв.          

1.1.1.2. Обща допълваща субсидия от РБ в размер на 1 695242 лв. 

1.1.1.3.Целева субсидия за капиталови  разходи за финансиране на държавни дейности 

по чл.10 от ЗДБРБ за 2006 г. в размер на  48 000 лв. 

1.1.1.4. Преходен остатък от 2005 г. в размер на  7 000 лв.  

 

    

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  1 119 369 лв.      /съгласно Приложение 

№ 3 / 

            1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на  140 600  лв. 

1.1.2.2 Неданъчни приходи в размер на  474 864 лв. 

1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия в размер на  383 700 лв. 

1.1.2.4 Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на местни дейности в 

размер на  57 000  лв. 



1.1.2.5. Преходен остатък от 2005 г. в размер на  63 205 лв. 

 

   

            1.2. ПО РАЗХОДА        в        размер        на     3 167 891 лв.         /разпределени по 

функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение  № 4 / 

в т.ч.:  

            1.2.1 За делегирани държавни дейности в размер на  2 048 522 лв. /разпределени по 

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

1.2.2 За местни дейности в размер на 1 119 369 лв. /разпределени по функции, дейности 

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

1.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи  в държавните дейности в размер 

на 118 667лв. , съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2006г. и  ПМС 14 от 2006г. 

 

 

          1.3. Инвестиционна програма в размер на 200 500 лв., съгласно приложен поименен 

списък ( в поименния списък се включват и обектите, които ще бъдат изпълнени след 

предоставяне на допълнителната субсидия за КР по приложение № 11 към § 56 от ЗДБРБ за 

2006 година), /съгласно  Приложение  № 13 / .   

           1.3.1. Капиталови разходи от целева субсидия по  чл.10, ал.1 от ЗДБРБ за 2006г.,  в 

размер на 105 000лв. 

           1.3.2. Капиталови разходи  по приложение № 11  към § 56 от ЗДБРБ за 2006 г. в размер на 

27 500 лв. 

           1.3.3. Капиталови разходи от местни приходи в размер на 68 000 лв. 

 

           

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

Приложение  № 14.1 и 14.2 / 

 

          2. Приема разчети за целеви разходи:  

2.1. Разходи за погребения в размер на 90 лв. за починали жители на Общината без 

близки и роднини, бездомни, безпризорни, без доходи, съгласно чл.27, ал.1,2 и 3 от ПМС №14 

от 31.01.2006г.. 

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

2 000 лв. 

2.3. Разходи за мероприятия по културния календар на община Завет в размер на 13 500 

лв. 

            

3. Приема следните лимити за разходи:  

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

начислените трудови разходи ; 

3.2. Лимит за представителни разходи в размер на 10 000 лв.на  кмет на Община и 

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

направление “Образование” – 1 000 лв.;  на  кметствата в с.Прелез, с. Веселец, с. Сушево и с. 

Ив.Шишманово по 300 лв. 

3.3. Лимит за представителни разходи на Общински съвет в размер на 9 000 лв. 

3.4. Средства за работно облекло в размер на 100 лв. на щатна бройка.                                                                                                  

3.5. Лимит за разходи за текуща дейност на спортни клубове и дружества на основание 

чл.59 , ал.2  от Закона за физическото възпитание и спорта  в размер на 6 000 лв., както следва: 

- за ФК “Вихър” – Завет в размер на 2750 лв.; 

- за ФК Брестовене – в размер на 1750 лв.; 



- за клуб по борба с. Острово – в размер на 1000  лв.; 

- за клуб по борба с. Прелез – в размер на 500 лв.  

            3.6.Определя средства за компенсиране на част от  транспортните разходи  на 

педагогическия  персонал  в  общинските  детски заведения  в размер  до 85 на сто.   

         4.  Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати   /съгласно 

Приложение № 15 /  

 

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

Приложение № 10 към § 41 от ПЗР на ЗДБРБ за 2006 г. /съгласно Приложение № 16.1; 16.2 и 

16.3./ 

 

         6. Утвърждава численост и субсидия  за читалища, регистрирани в съда като юридически 

лица с нестопанска цел и са вписани в регистъра на Министерство на културата в размер на  103 

737 лв., съгласно приложение № 7 към  чл.11,ал.3 от ЗДБРБ за 2006 г.; РМС № 21 от 19.01.2006 

г. и ЗНЧ чл. 23, ал.1 и 2.  /съгласно Приложение № 17 / 

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

средствата по т.6. 

             

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

по пълна бюджетна класификация и по тримесечия; 

 

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

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

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

 

9.  Възлага на  кмета на общината: 

9.1. Да определи конкретните правомощия и отговорности на второстепенните  

разпоредители с бюджетни кредити; 

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

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за 

финансово управление и контрол; 

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

от държавата дейности, да отправи мотивирано искане до министъра на финансите за авансово 

предоставяне на одобрената субсидия или държавния трансфер на ДДФЛ. 

9.4. Да отразява служебно промените по  общинският бюджет с размера на постъпилите 

и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и 

спонсорите. 

9.5. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размерите 

и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения над 

5 % спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за 

тяхното намаляване и ликвидиране. 

9.6. Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид 

разходи  в друг вид разходи в съответната делегирана дейност , без да се увеличава  СМБРЗ, 

утвърдена от отрасловото министерство.  

             

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

общински дейности, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 

2005 година /чл. 27 от ЗОБ  /: 

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

на общинските  разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни 

вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности; 



10.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от дейност в 

дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта за местните 

дейности ; 

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

съфинансиране на общински програми и проекти; 

10.5. Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на 

средства за реализиране на определените годишни цели на общината. 

 

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

да разработят и представят в срок до 27.03.2006г. конкретни мерки за изпълнение на гласувания 

от общинския съвет бюджет. 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           

 


