
 

 

 

 
 

З  А  П  О  В  Е  Д 
                            

  № РД -381/19.12.2012 г. 
 

   На основание чл.44, ал.1,т.5 и ал.2 от ЗМСМА, ЗДБРБ за 2013  г., чл.11 от 

ЗОБ, чл.8 на Раздел ІІІ от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането 

на общинския бюджет при Община гр. Алфатар и във връзка с разработване на 

бюджета на общината за 2013 година  

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

1. Кметовете на кметства, кметски наместници, ръководителите на 

бюджетни звена, директори на учебни заведения, директор Дом за стари 

хора, директор Кризисен център и специалистите от общинска 

администрация в срок до 07.01.2013г. да представят на Директор “ОА” 

– Павлина Друмева писмено своите предложения за съставянето на 

бюджет 2013 г. в частта му  “Приходи”, “Текущи разходи” и 

“Капиталови разходи”. В предложенията да бъдат включени и 

необходимите средства за основен ремонт на материалната база .  

При изготвяне на предложенията да се извърши: 

 Преглед на дългосрочните цели по приетите от общинския 

съвет стратегии, прогнози и общински план за развитие; 

 Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други 

актове на общинския съвет свързани с общински приходи; 

 Проучване потребностите на местната общност; 

 Преглед и анализ на общинската социална инфраструктура; 

 Анализ на общинската собственост. 

 

2. В изпълнение на чл.26, ал. 1 и 2 от Закона за народните читалища и  

ЗДБРБ за 2013 г. 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 Комисия в състав: 

 Председател: Павлина Димитрова Друмева – Директор д-я “ОА”,

 Членове:      1. Стефка Цанева Жекова  - секретар на общината; 

2.Нели Маринова Маринова - председател на ПК по „Бюджет, 

финанси и нормативна уредба” 

3.Росица Великова Иванова – председател на ПК по 

“Образование, култура” 

4. Живка Колева Великова  – общински съветник, член на ПК 

по  “Образование, култура”; 

5. Радка Илиева – ст.специалист „Култура”; 
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6. Ганка Пенчева Недялкова – секретар на НЧ гр.Алфатар  

 

която на 09.01.2013 г.от 15.00 часа да разгледа отчетите за предоставената 

обща и целева субсидия за 2012 г. и извърши разпределение на предвидените 

средства по бюджета на общината за дейност “Читалища” в размер на  78 388 лв., 

и субсидирана численост 12,5 щ.бр. при съобразяване с брой състави, брой 

членове, брой изяви, критериите и показателите, утвърдени от министъра на 

културата с Механизма за разпределение на годишната субсидия на читалищата. 

 

 На основание чл.26, ал.2 от Закона за народните читалища в срок до 

07.01.2013 г., Читалищните настоятелства да представят подробен годишен отчет 

за разходваните бюджетни средства, предоставени им под формата на субсидия за  

2012 г.  и наличността в края на годината.   

 

Освен членовете на комисията на срещата  да бъде осигурено присъствие  

на  представител от ръководството  на всяко читалище. 

  

3. Работна група в състав: 

 Петко Драганов Добрев– зам.кмет на общината; 

 Стефка Цанева Жекова – секретар на общината; 

 Павлина Димитрова Друмева – директор д-я “ОА” 

 Иван Петров Енчев – директор д-я “СА”; 

 Величка Стефанова Инджова – гл. специалист “ФСД”; 

 Димитър Енчев – мл.експерт „КС,БКС” 

 Йордан Костадинов- ст.спец.”Домакин,трансп.обслужване” 

 

          на 10.01.2013 г.  да анализира предоставените проекти за  “капиталов”  

бюджет от ръководителите на бюджетни звена, да провери законосъобразността 

на предложените за  планиране капиталови  разходи и тяхната обоснованост, да 

състави протокол   и окончателен  бюджет  на ДМА  за 2013 г. 

 

4. В изпълнение  ЗДБРБ за 2013 г. за разпределяне на средствата получени 

по  единни разходни стандарти между училищата, детските градини и 

обслужващите звена в Образованието 

        

 О П Р Е Д Е Л Я М: 

 Работна група в състав: 

 Председател: Павлина Димитрова Друмева – Директор д-я “ОА”,

 Членове:      1.Стефка Цанева Жекова  - секретар на общината; 

2.Нели Маринова Маринова - председател на ПК по „Бюджет, 

финанси и нормативна уредба” 

3.Русица Великова Иванова – председател на ПК по 

“Образование, култура.” 

                              4. Янка Жекова Ваникова – директор на ОУ гр.Алфатар; 

                              5. Васил Йорданов Маринов – директор на НУ с.Алеково; 

                              6. Любов Василева Тотева  - директор ЦДГ гр.Алфатар 

 



                 която на 11.01.2013 г. от 13.00 часа , след обсъждане разработи 

формула за разпределение на средствата по единните разходни стандарти между 

училищата. 

                 Същата следва да бъде предложена за утвърждаване от кмета на 

общината. 

 

                5. Секретарят на общината съвместно със старши специалист 

“Култура”да изготви и предложи за утвърждаване на кмета оперативен график за 

публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2012 г. и 

проекта на бюджет за 2013 г. Публичното обсъждане да се извърши в срок до   

15.01.2013 г.                        
                 Същият  да бъде сведен до ръководителите на бюджетни звена и ПК 

към ОбС, до знанието на местната общност чрез срещи и местните средства за 

масово осведомяване,  не по – късно от 7 дни преди началото на обсъждането му 

в ОбС. 

                

                Настоящата заповед да се доведе до знанието на Директорите на ОУ 

гр.Алфатар,  НУ с.Алеково, Директор на ЦДГ, Директор на Дом за стари хора, 

Директор Кризисен център, Директори на дирекции, кметове, кметски 

наместници, Читалищни настоятелства и  лицата от работните групи.  

          

        Контрол по изпълнението възлагам на Директор “ОА” при общината. 

 

      

 

 

 

 

Кмет на общината: 
 

 / Й. Узунска/ 
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