ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

П Р О Т О К О Л
№ 03

Днес 19.12.2007 година от 15.00 часа в заседателната зала на Община гр.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 присъствуват 17 общински
съветници.
Освен общинските съветници участие в заседанието взеха: Ахтер Сюлейманов Велиев –
Кмет на Община гр.Завет, Халиме Мехмедова – Секретар на Община, Бехчет Мустафа
Хадживели – кмет с.Острово, Гюнер Али Юдаи – кмет на с.Веселец, Зелиха, Юмер Руфад –
кмет с.Прелез, Атике Махмуд Ешреф – кмет с.Сушево, Ферад Сафет Али – Кмет с.Иван
Шишманово, Виолетка Кулева – директор на дирекция “УТОС”, Сезгин Юмер - директор на
дирекция, Зюлфие Исмаилова – директор на дирекция, Решат Фучиджи – ст.юрисконсулт,
граждани.
Преди заседанието да бъде открито, представителна група от деца при ОДЗ”Слънчо”
гр.Завет поднесоха музикален поздрав към общинските съветници по случай предстоящите
Коледни и новогодишни празници.
Председателят на Общинския съвет г-н Мехмед Хасан Халил откри заседанието на
Общинския съвет и предложи то да протече при следния.
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1.ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.
ОТНОСНО:
1.1. Създаване на постоянни комисии и избиране на техните членове.
Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС
1.2. Приемане на Правилник за организацията е дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС
1.3.Кандидатстване на община Завет по Оперативна програма “Регионално развитие” с
проект “Ремонт на училищната сграда в УПИ, № 1 от кв.34, с.Острово, община Завет”.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община Завет
1.4.Актуализиране на поименния списък за капиталови разходи на Община Завет за
2007г.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община Завет
1.5.Увеличаване на бюджетния кредит на ОНЧ “Саморазвитие” гр.Завет.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община Завет
2.Разни.
Разисквания по дневния ред не се направиха. С последвалото гласуване Общинският съвет
прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 18:

18. Приема така направеното предложение за дневен ред да стане дневен ред на
настоящето заседание.
Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се –
0/нула/.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.
ОТНОСНО:
1.1. Създаване на постоянни комисии и избиране на техните членове.
Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС
Предвид това, че докладната записка бе разгледана предварително от общинските
съветници, изказвания по нея не се направиха. С последвалото гласуване Общинският съвет
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 19:
19. На основание чл.21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общинският съвет гр.Завет РЕШИ:
1.Създава шест постоянни комисии, както следва :
1.1.Постоянна комисия “Финанси, бюджет, местни данъци и такси, контрол п
оцените”;
1.2.Постоянна комисия “Общинско имущество, приватизация и следприватизационен
контрол, концесии”;
1.3.Постоянна комисия “ Устройство на територията, благоустрояване, комунални
дейности и опазване на околната среда”;
1.4.Постоянна комисия ПК”Образование, култура, вероизповедания, младежки
дейности, спорт и туризъм”;
1.5.Постоянна комисия”Здравеопазване, социални дейности и трудови ресурси”;
1.6.Постоянна комисия”Икономическа и инвестиционна политика - строителство,
промишленост, търговия, транспорт, съобщения, електроснабдяване, селско стопанство, ”В и
К”;
2.Избира състава на
ПК“Финанси, бюджет, местни данъци и такси, контрол по
оцените” да се състои от 5 /пет/ члена – общински съветници, както следва:
• Юлвие Хасан Мемишева
• Мустафа Ахмед Добруджан
• Ниязи Ниязиев Мехмедов
• Хюсеин Хайри Руфи
• Димитър Стефанов Ковачев
3.Избира за Председател на ПК“Финанси, бюджет, местни данъци и такси, контрол по
оцените” г-жа Юлвие Хасан Мемишева.
4. Избира състава на ПК “Общинско имущество, приватизация и следприватизационен
контрол, концесии” да се състои от 5 /пет/ члена – общински съветници, както следва:
 Селиман Илмаз Вели
 Сунай Мехмед Ахмед
 Шабан Ариф Шабан
 Юмер Али Юзеир
 Юсеин Адемов Зекериев
5.Избира
за Председател
на
ПК “Общинско имущество, приватизация и
следприватизационен контрол, концесии” г-н Селиман Илмаз Вели.

6. Избира състава на ПК “ Устройство на територията, благоустрояване, комунални
дейности и опазване на околната среда” да се състои от 5 /пет/ члена – общински съветници,
както следва:
• Димитър Стефанов Ковачев
• Емил Калинов Стефанов
• Мехмед Рашид Сюлюман
• Мехти Илми Махмуд
• Ниязи Ниязиев Мехмедов
7. Избира за председател на ПК “ Устройство на територията, благоустрояване,
комунални дейности и опазване на околната среда” г- н Димитър Стефанов Ковачев.
8. Избира
състава на
ПК “Образование, култура, вероизповедания, младежки
дейности, спорт и туризъм” да се състои от 5 /пет/ члена – общински съветници, както
следва:
• Сюзан Али Хюсмен
• Мехти Илми Махмуд
• Сунай Мехмед Ахмед
• Юлвие Хасан Мемишева
• Юсеин Адемов Зекериев
9. Избира за председател на ПК “Образование, култура, вероизповедания, младежки
дейности, спорт и туризъм” г-жа Сюзан Али Хюсмен.
10. Избира състав на ПК “Здравеопазване, социални дейности и трудови ресурси” да
се състои от 7 /седем / члена – общински съветници, както следва:
• Мустафа Ахмед Добруджан
• Мехмед Рашид Сюлюман
• Емил Калинов Стефанов
• Сюзан Али Хюсмен
• Осман Юсеин Осман
• Севдим Мустафа Ибрям
• Селиман Илмаз Вели
11. Избира за председател на ПК “Здравеопазване, социални дейности и трудови
ресурси” – г-н Мустафа Ахмед Добруджан.
12.Избира състава на ПК “Икономическа и инвестиционна политика - строителство,
промишленост, търговия, транспорт, съобщения, електроснабдяване, селско стопанство, ”В и
К” да се състои от 5 /пет/ члена – общински съветници, както следва:
•
•
•
•
•

Хюсеин Хайри Руфи
Севдим Мустафа Ибрям
Осман Юсеин Осман
Шабан Ариф Шабан
Юмер Али Юзеир

13.Избира за председател на
ПК “Икономическа и инвестиционна политика строителство, промишленост, търговия, транспорт, съобщения, електроснабдяване, селско
стопанство, ”В и К” г-н Хюсеин Хайри Руфи.
14.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.

15.Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК.

Председателят на Общинския съвет обърна внимание на съветниците, че съгласно
чл.27, ал.5 от ЗМСМА, решенията на Общинския съвет приети на основание чл.21, ал.1,
т.1 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от
заседанието.
Предвид гореизложеното г-н Мехмед Хасан подложи текста по Решение № 19 на
поименно гласуване. Резултатите от поименното гласуване са както следва:
№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Име, презиме и фамилия на общинския съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
Севдим Мустафа Ибрям
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Шабан Ариф Шабан
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев
Общо гласували:

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
17

Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се – 0/нула/.
1.2. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС
Председателят на Общинския съвет подложи да разглеждане и гласуване всяка глава от
Правилника за организацията на работа на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
Предвид това, че проектът за Правилник бе разгледан предварително от общинските
съветници, изказвания по него не се направиха. С последвалото гласуване Общинският съвет
прие

Р Е Ш Е Н И Е № 20:

20.На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА , Общинският съвет гр.Завет РЕШИ:
1.Приема състава на Глава първа от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се –
0/нула/.
2.Приема състава на Глава втора от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се –
0/нула/.
3.Приема състава на Глава трета от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се –
0/нула/.
4.Приема състава на Глава четвърта от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се –
0/нула/.
5.Приема състава на Глава пета от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се –
0/нула/.
6.Приема състава на Глава шеста от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се –
0/нула/.
7.Приема състава на Глава седма от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се –
0/нула/.
8.Приема състава на Глава осма от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се –
0/нула/.
9.Приема състава на Глава девета от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се –
0/нула/.
10.Приема състава на Глава десета от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се –
0/нула/.
11.Приема състава на Глава единадесета от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се –
0/нула/.
12.Приема състава на Глава дванадесета от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се –
0/нула/.
13.Приема състава на Глава тринадесета от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се –
0/нула/.
14.Приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
15.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
16.Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК.
Гласували за т.14, т.15 и т.16 от решение № 20 – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/.
Въздържали се – 0/нула/.
1.3.Кандидатстване на община Завет по Оперативна програма “Регионално
развитие” с проект “Ремонт на училищната сграда в УПИ, № 1 от кв.34, с.Острово,
община Завет”.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община Завет
Г-жа Исмаилова разясни на общинските съветници необходимостта от приемането на
такова решение. Разисквания по докладната записка не се направиха. С последвалото
гласуване Общинският съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 21 :
21.Министерството на регионалното развитие и благоустройството е обявило процедура
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1
„Дребномащабни местни инвестиции”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG161РО001/4.1-01/2007: „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна
образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”.
Образователната инфраструктура в община Завет не е приспособена към настоящите
нужди и е в лошо техническо състояние.
Някои сгради не са ремонтирани през последните 10 години и са нужни сериозни
инвестиции за тяхното обновяване.
Предвид
изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общински съвет гр.Завет РЕШИ:
1.Дава съгласие Община Завет да кандидатства по Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1
„Дребномащабни местни инвестиции” с проект ” „Ремонт на Училищна сграда в УПИ, №1
от кв.34, с.Острово, Община Завет”.
2. Предназначението на сградата, обект на интервенция по проекта да не се променя за
период не по-малък от 15 години след приключване на дейностите по проекта.
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
4. Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се –
0/нула/.
1.4.Актуализиране на поименния списък за капиталови разходи на Община Завет за
2007г.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община Завет

По докладната записка разисквания не
Общинският съвет прие следното

се направиха. С последвалото гласуване

Р Е Ш Е Н И Е № 22 :
22. Във връзка с приключване на финансовата година и разплащане по приоритети на
извършени капиталови дейности е необходимо да се направи промяна в разработения разчет
за финансиране на калиталовите разходи за 2007 година, приет с Решение № 319 т.1.3.1, т.1.3.2
и т.1.3.3 по Протокол № 40/ 02.03.2007г. и актуализиран с Решение № 346 по Протокол № 45/
27.07.2007г. и Решение № 16/ Протокол № 02 от 28.11.2007г. на Общинския съвет гр.Завет.
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.13, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България
за 2007 година, Общинският съвет гр.Завет РЕШИ:
1. Приема промяна в Разчета за финансиране на капиталовите разходи, предвидени в
бюджета на Община гр.Завет за 2007 година , съгласно Приложение № 1, което е неотменна
част от настоящето решение.
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
3. Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК.
Председателят на Общинския съвет обърна внимание на съветниците, че съгласно
чл.27, ал.5 от ЗМСМА, решенията на Общинския съвет приети на основание чл.21, ал.1,
т.6 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от
заседанието.
Предвид гореизложеното г-н Мехмед Хасан подложи текста по Решение № 22 на
поименно гласуване. Резултатите от поименното гласуване са както следва:
№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Име, презиме и фамилия на общинския съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
Севдим Мустафа Ибрям
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Шабан Ариф Шабан
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев
Общо гласували:

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
17

Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали
0/нула/.

се –

1.5.Увеличаване на бюджетния кредит на ОНЧ “Саморазвитие” гр.Завет.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община Завет
По докладната записка разисквания не се направиха. С последвалото гласуване
Общинският съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 23 :
23. През 2007г. проведените мероприятия като ушиване на костюми за вокална група към
пенсионерски клуб гр.Завет за участието им в международен преглед на пенсионерски
колективи в гр.Варна и участието на Танцов ансамбъл “Завет” в Международен фолклорен
фестивал в гр.Ниса, Полша през месец август 2007г. са финансирани от бюджета на
Образцово народно читалище “Саморазвитие” гр.Завет, което е довело до недостиг на
средства за покриване на финансови разходи на читалището до края на 2007г.
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Завет РЕШИ:
1.Намалява в размер на 2500 / две хиляди и петстотин/ лева §1020 / разходи външни
услуги/ от дейност 2 5 282 /ОМП/.
2.Увеличава в размер на 2500 / две хиляди и петстотин/ лева § 4500 / субсидии за
организации с нестопанска цел/ на дейност 7 3 738 /читалища/.
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
4. Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК.
Председателят на Общинския съвет обърна внимание на съветниците, че съгласно
чл.27, ал.5 от ЗМСМА, решенията на Общинския съвет приети на основание чл.21, ал.1,
т.6 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от
заседанието.
Предвид гореизложеното г-н Мехмед Хасан подложи текста по Решение № 23 на
поименно гласуване. Резултатите от поименното гласуване са както следва:
№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Име, презиме и фамилия на общинския съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
Севдим Мустафа Ибрям
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

14
15
16
17

Шабан Ариф Шабан
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Общо гласували:

17

Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали
0/нула/.

се –

2.Разни.
По точка Разни изказвания не се направиха.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общинския съвет закри настоящето
заседание в 17.15 часа.
Преписи от настоящия протокол да се представят на Областния управител на Областна
администрация с център Разград и Районна прокуратура гр.Кубрат.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: ________________
/М.Хасан/
РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ: ____________
/Кр.Цвяткова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

/ п/
/М.Хасан/
РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ: /п/ /Кр.Цвяткова/
Вярно с оригинала при ОбС – Завет.
Гл.специалист:________________
/Кр.Цвяткова/

ПРИЛОЖЕНИЕ
към Решение № 27 по Протокол № 04/28.01.2008г.
от заседание на Общинския съвет гр.Завет

