
                 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА  ОБЛАСТ 

 

 

                                                         П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

                                                                      № 13 

 

 

 Днес 24.09.2008 година от 16.00 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 присъстват всички 17  

общински съветници. 

Освен общинските съветници в  заседанието взеха участие: Ахтер Сюлейманов Велиев 

– Кмет на Община, Ертан Сали Бахар – Зам.-кмет на Община,  Динчер Османов Къров – Кмет 
с.Брестовене, Ферад Сафет Али - Кмет с.Иван Шишманово, Гюнер Юдаи – кмет с.Веселец, 

Зелиха Юмер Руфад – кмет с.Прелез, Атике Махмуд Ешреф – кмет с.Сушево, Сезгин  Али 

Юмер – гл.счетоводител, Четин Емин – гл.експерт „Образование и култура”, Лиляна Стоянова 
– ст.специалист „ГЗ”. Гост  на заседанието  е г-жа Добринка Монева – представител  на  
Областна  администрация гр. Разград.  

Председателят на Общинския съвет г-н Мехмед Хасан Халил откри заседанието  на 
Общинския съвет. Преди за пристъпи към обсъждане на дневния ред  г-н Хасан направи 

следното  изявление: 

Мехмед Хасан – Уважаеми колеги, много ми е приятно да Ви представя госта на 
днешното заседание, г-жа Добринка Монева. С нея работим от доста години. Ще дам думата на 
г-жа Монева да се представи  сама. 

Добринка Монева-  Уважаеми съветници, уважаеми кметове, много ми е приятно да 
приссътвам  на Вашето заседание. Аз съм общински съветник вече четвърти мандат в 

Общински съвет гр.Разград. Три мандата бях Председател на Общинския съвет.  С Вашия  

председател винаги сме имали прекрасни  взаимоотношения. Пожелавам Ви ползотворна  и 

успешна работа. 
Председателят на Общинския съвет   предложи    настоящото заседание на Общинския  

съвет  да протече  при следния :  

 

                                                           Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
  

1.ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ 

    ОТНОСНО: 

           1.1.  Приемане План за защита на населението  при бедствия и аварии в община Завет. 
                                                                                               Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 
           1.2. Определяне конкретния брой на групите  в детските градини на Община Завет за 
учебната 2008/2009 година. 
                                                                                               Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 
           1.3. Осигуряване на допълнителни средства  за учебната 2008/2009 година за 
обезпечаване на учебния процес извън определените по ЕРС/Единните разходни стандарти / в 

ОУ „Васил Левски” с. Сушево,  ОУ „Хр.Ботев” с. Веселец  и  СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” 

гр.Завет. 
                                                                                              Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 
           1.4. Разпределение на средствата по  Националната програма „Оптимизация  на 
училищната мрежа”. 

                                                                                              Докл.:А.Велиев – Кмет на Община       
                  1.5. Утвърждаване  на индивидуалните  работни  заплати на Кмета на Общината и 

кметовете  на кметства,   утвърждаване  на численост, СМБРЗ  на едно лице и средства за 
работна заплата в Общинска администрация – Завет и звената към нея,  считано от 01.07.2008г.. 

                                                                                                     Докл.:А.Велиев – Кмет на Община                                                 



         1.6. Възстановяване на бюджетни кредити, прехвърлени за ликвидиране на последиците 
от  стихийно бедствие.  

                                                                                                     Докл.: А.Велиев – Кмет на Община                                                                                            
                1.7. Предоставяне на  еднократни  парични помощи   

                                                                                                     Докл.:М.Хасан – Председател ОбС  

        1.8. Изготвяне  на предложение до МС за отпускане на  персонална пенсия  по чл.92 от 
КСО на Гюнай Фикрет Али  от гр.Завет. 

                                                                                                     Докл.: А.Велиев – Кмет на Община   
               1.9. Кандидатстване на Община Завет с проект  „Благоустрояване на централна градска 

част – гр.Завет” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за 
развитие на селските райони 2007-2013г. 

                                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община  
               1.10. Кандидатстване на Община Завет с проект  „Основен ремонт  на физкултурен салон  в 

село Острово, община Завет”  по мярка 321 „ Основни услуги  за населението и икономиката в 

селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. 
                                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община  
               1.11. Определяне размера на земеделските земи от ОПФ за оземляване на безимотни и 

малоимотни  граждани чрез отдаване  под наем  за стопанската  2008/2009 година. 
                                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община   
               1.12.  Насрочване на изнесено заседание на Общинския съвет.                                                                              

                                                                                             Докл.:М.Хасан – Председател ОбС                                                   

     2.Разни. 

 

        Други предложения не се направиха. С последвалото гласуване Общинският съвет прие   
със  17/седемнадесет/ гласа „За” , против–0/нула/, въздържали се–0 /нула/ следното 

 

                                                          Р Е Ш Е Н И Е  №95: 

 

         Общинският съвет гр.Завет приема така направеното предложение за дневен ред  да стане 
дневен ред на настоящето заседание на съвета. 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ 

ОТНОСНО: 

      1.1.  Приемане План за защита на населението  при бедствия и аварии в община Завет. 

                                                                                               Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 

 

    По докладната записка се направиха следните изказвания: 

    Лиляна Стоянова – във всяка една община се разработва и утвърждава такъм план за 
защита на населението при бедствия. Има изготвен един основен план и към него има още 
няколко специализирани планове. Те са необходими, за да има координация между всички  

организации при създаване на една такава обстановка. 
     Мехмед Хасан – Планът е разроботен на  основа на закона и  е необходимо да има такъв. 

През пролетта, когато нашата община бе сполетяна от природното бедствие още на десетата 
минуната в общината се събра ръководния екип  и започна организация за отстраняване на 
щетите. Веднага дойдоха и специални формирования от Търговище, които са обучени точно за 
такива случаи и предложиха своята помощ. 

     Ахтер Велиев – в момента в Разград започва  сформирането на такава група за бързо 

реагиране и в момента се набират хора. Същите  ще бъдат специално обучени как да действат 
при всяка една ситуация. 

     Лиляна Стоянова – досега тези формирования бяха на доброволни начала. Общинският 
съвет може да реши дали да бъдат  платени. 

 

 

     



      С последвалото гласуване Общинският съвет прие    
 

                                                          Р Е Ш Е Н И Е  №96: 

 

      На основание чл.65, ал.1, т.2 от Закана за защита при бедствия, Кметът на общината 
организира  разработването и внася за утвърждаване от  Общинския съвет,  Общински план за 
защита на населението при бедствия , както и  предоставя данни за изготвянето на областния 
план  и  утвърждава външни аварийни планове. 

      В чл.9, ал. 4 от същия закон  са посочеин елементите, които задължително се съдържат в 

плана. 
       Планът за защита при бедствия се състои от: 

       І. Основен план, в който се дава географска характеристика на общината и се  прави 

анализ на възможните бедствия, които могат да  възникнат, както и прогноза за последиците от 
тях. В зависимост от този анализ се разработват специализирани планове за всяко бедствие. 
       ІІ.Специализирани планове: 

� План за защита на населението и националното стопанство при възникване на 
ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ. 

� План за защита на населението и националното стопанство при възникване на 
НАВОДНЕНИЕ. 

� План за защита на населението и националното стопанство при възникване на 
ПОЖАРИ. 

� План за защита на населението и националното стопанство при възникване на 
ПРОМИШЛЕНИ  АВАРИИ. 

� План за защита на населението и националното стопанство при възникване на 
РАДИАЦИОННА АВАРИЯ ИЛИ ТРАНСГРАНИЧНО ЗАМЪРСЯВАНЕ  ОТ 

АВАРИЯ  В АЕЦ НА СЪСЕДНИ И ДРУГИ СТРАНИ. 

� План за защита на населението и националното стопанство при възникване на 
СНЕГОНАВЯВАНИЯ, ОБЛЕДЯВАНИЯ И СВЛАЧИЩА. 

� План за защита на населението и националното стопанство при възникване на 
ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ. 

 

        Всеки специализиран план съдържа: 

� Мерки за предоствратяване, намаляване и преодоляване на последствията при 

бедствия; 

� Взаимодействие между органите на изпълнителната власт; 
� Ред  за уведомяване на органите на изпълнителната власт, силите  за реагиране и 

населението при заплаха  или възникване на бедствие; 
� Мерки за защита на населението. Разпределение на задълженията  и определяне на 

отговорните органи и лица за изпъление на предвидените мерки, средства и 

ресурси, предвидени за ликвидиране на последиците от бедствията; 
� Финансово осигуряване. 

       Със Заповед 234/2008г. на Кмета на община Завет е назначена комисия за разработване на 
План за защита при бедствия  на територията на община Завет. Планът е изготвен  и утвърден 

от Кмета на Общината и следва да се утвърди от Общинския съвет на гр.Завет. 
        Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и  чл.65, ал.1, т.2 от Закона за защита при бедствия , 

Общинският съвет гр.Завет  със  17/седемнадесет/ гласа „За” , против–0/нула/, въздържали 

се–0 /нула/  

РЕШИ: 

        

        1. Приема План за защита на населението и националното стопанство  при възникване на 
бедствия, аварии и катастрофи. 

  2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 



       Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 

 

      1.2. Определяне конкретния брой на групите  в детските градини на Община Завет за 

учебната 2008/2009 година. 

                                                                                               Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 

 

    Предвид  това, че докладната записка бе разгледана  предварително от общинските 
съветници,  изказвания  по нея не се направиха. 
    Общинският съвет  гр.Завет прие следното       

 

    РЕШЕНИЕ №97: 

 

        Възпитанието на   децата на територията на община Завет се извършва в седем детски 

градини: ОДЗ “Слънчо” гр.Завет, ЦДГ ”Радост” с.Острово, ЦДГ”Червена 
шапчица”с.Брестовене,ЦДГ”Пролет”с.Веселец,ЦДГ”8март”с.Сушево, ЦДГ”Славейче”с.Прелез  
и  ЦДГ ”Калина Малина” с. Ив.Шишманово. 

       Съществуващата материална база и добрата педагогическа практика в детските заведения е 
гарант за доброто им обучение .      
       На основание  чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА  и  чл.11, ал. 1, 

т.2 и т.3,  ал. 2  и ал. 3 от Наредба № 7 /29.12.2000г.,  за определяне броя на паралелките и 

групите и броя на учениците и на децата в паралелките,  и в групите на училищата, ДГ и 

обслужващите звена Общинският съвет гр.Завет със 17/седемнадесет/ гласа „за” , „против”–

0/нула/, „въздържали се”–0 /нула/     

 

                                                                            РЕШИ: 

 

       1.Определя конкретен брой на групите в общинските детски градини както следва: 

 

 2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

       Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 

Детска градина/населено място 

Бр.групи Бр. яслени                                                                                                          

групи 

 

Всичко 

 

ОДЗ”Слънчо”гр.Завет 
5 1 6 

ЦДГ”Радост”с.Острово   

4 - 4 

ЦДГ”Червена шапчица”с.Брестовене   
5 - 5 

ЦДГ”Пролет”с.Веселец                                        

1,5 - 1,5 

ЦДГ”8 март”с.Сушево                                          

1 - 1 

ЦДГ”Славейче”с.Прелез   
1 - 1 

ЦДГ-с.Ив.Шишманово                                         

1 - 1 

Общо :                                                                   18,5 1 19,5 



        1.3. Осигуряване на допълнителни средства  за учебната 2008/2009 година за 

обезпечаване на учебния процес извън определените по ЕРС/Единните разходни 

стандарти / в ОУ „Васил Левски” с. Сушево,  ОУ „Хр.Ботев” с. Веселец  и  СОУ „Св.Св. 

Кирил и Методий” гр.Завет. 

                                                                                              Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 

 

       Предвид  това, че докладната записка бе разгледана  предварително от общинските 
съветници,  изказвания  по нея не се направиха. 
      Общинският съвет  гр.Завет прие следното       

 

РЕШЕНИЕ №98: 

 

        На 21.08.2008г.,02.09.2008г. и 04.09.2008 г. в Община Завет са  постъпили  искания от 
директорите на ОУ “Васил Левски “- с.Сушево, ОУ “Хр.Ботев “ - с.Веселец и  СОУ 

”Св.Св.Кирил и Методий” – гр.Завет за осигуряване на допълнителни  средства за учебната 
2008/2009 година.  
       В изпълнение на  чл. 11, ал.1, т. 2 и т.3, ал 2 и ал. 3 от Наредба № 7 /29.12.2000г.  за 
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците, и на децата в паралелките  в 

групите на училищата, ДГ, и обслужващите звена,  осигуряването на допълнителни средства за 
обезпечаване на учебния процес, извън определените по Единните разходни стандарти, 

разрешаване формирането на слети и самостоятелни паралелки с изключения от минималния 

брой на учениците в паралелките  в горецитираните  училища, става с решение на Общинския 
съвет. 
       Предвид  изложеното и на основание  чл. 21, ал. 1,т. 6  и  т..23,  и  чл.17, ал.1, т.3 от 
ЗМСМА,     чл. 11,  ал.1,  т. 2 и т.3, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 /29.12.2000г.  за определяне 
броя на паралелките,  групите и броя на учениците, и на децата в паралелките, и в групите на 
училищата, ДГ и обслужващите звена Общинският съвет гр.Завет   със  17/седемнадесет/ гласа 

„за” , „против”–0/нула/, „въздържали се”–0 /нула/  от проведено,  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/ 
01 Димитър Стефанов Ковачев ЗА 

02 Емил Калинов Стефанов ЗА 

03 Ерол Дауд  Юсеин ЗА 

04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 

05 Мехмед Хасан Халил ЗА 

06 Мехти Илми Махмуд ЗА 

07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 

08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 

09 Осман Юсеин Осман ЗА 

10 Селиман Илмаз Вели ЗА 

11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 

12 Сюзан Али Хюсмен ЗА 

13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 

14 Шабан Ариф Шабан ЗА 

15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 

16 Юмер Али Юзеир ЗА 

17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 

       Общо гласували: 17 

 

 

                                                                          РЕШИ:   

 



       1. Осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по ЕРС за ОУ “Васил Левски “-с.Сушево средства в размер на 3683,20 лв., от 
допълнителните средства получени с ФО-46/ 01.07.2008г., и разрешаваме обучение в 

самостоятелни и слети паралелки както следва : 
 

        1.ІІ- клас-  ІІI клас-слята паралелка от 20 ученика 

        2.V- клас-  VI клас-слята паралелка от 20 ученика 

        3.VІI -клас- 13 ученика-самостоятелна паралелка 

        4.VIIІ- клас- 13 ученика-самостоятелна паралелка 

 

      2. Осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените 
по ЕРС за ОУ”Хр.Ботев “ с.Веселец средства в размер на 5524,80 лв., от допълнителните 
средства получени с ФО-46/ 01.07.2008г., и разрешаваме обучение в самостоятелни и слети 

паралелки както следва : 
 

        1.IІ-клас - 11 ученика-самостоятелна паралелка 

        2.V клас-   17 ученика-самостоятелна паралелка 

        3.VIклас-   15 ученика-самостоятелна паралелка 

        4.VIIклас- 14 ученика-самостоятелна паралелка 

        5.VIIIклас-16 ученика-самостоятелна паралелка     

 

 

       3. Осигурява  допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените по ЕРС за СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – гр.Завет  средства в размер на 1841,60 

лв., от допълнителните средства получени с ФО-46/ 01.07.2008г и разрешаваме обучение в 

самостоятелни и слети паралелки както следва : 
 

        1.Х-клас - 13 ученика-самостоятелна паралелка 

 
 4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

       Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 

 

 

      1.4. Разпределение на средствата по  Националната програма „Оптимизация  на 

училищната мрежа”. 

                                                                                                      Докл.:А.Велиев – Кмет на Община   

     Предвид  това, че докладната записка бе разгледана  предварително от общинските 
съветници,  изказвания  по нея не се направиха. 
     Общинският съвет  гр.Завет прие следното:       

 

                                                        РЕШЕНИЕ №99: 

 

     Със  Заповед № РД 14-212/10.06-08г. и Заповед № 14-213/10.06.08г. на Министъра на 
образованието и науката бяха закрити две учебни заведения на територията на нашата 
община – Основно училище “Св.Св.Кирил и Методий” – с.Прелез и Начално училище 

“Н.Й.Вапцаров” – с.Ив. Шишманово. Общинската администрация участва в 

Националната програма “Оптимизация на училищната мрежа”.  

     За двете закрити учебни заведения са одобрени средства в размера на   300 000 лв., 

като финансирането се извършва на два етапа. Окончателното плащане се извършва до 

15.10.2008 г., след изпълнение на мерките и одобряване на отчета от групата по 

изпълнение,  контрол и наблюдение на програмата.   



     Предвид  изложеното и на основание чл.21,ал.1,т. 6 от ЗМСМА и Решение № 339 от 
26.05.2008 г. на Министерския съвет,  Общинският съвет гр.Завет  със  17/седемнадесет/ 

гласа „за” , „против”–0/нула/, „въздържали се”–0 /нула/  от проведено,  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/ 
01 Димитър Стефанов Ковачев ЗА 

02 Емил Калинов Стефанов ЗА 

03 Ерол Дауд  Юсеин ЗА 

04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 

05 Мехмед Хасан Халил ЗА 

06 Мехти Илми Махмуд ЗА 

07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 

08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 

09 Осман Юсеин Осман ЗА 

10 Селиман Илмаз Вели ЗА 

11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 

12 Сюзан Али Хюсмен ЗА 

13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 

14 Шабан Ариф Шабан ЗА 

15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 

16 Юмер Али Юзеир ЗА 

17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 

       Общо гласували: 17 

 

 

Р Е Ш И: 

 

      1.Разпределя одобрените средства по Националната програма “Оптимизация на 
училищната мрежа” в размер на 300 000 лв. както следва: 
 

І. Строително – ремонтни дейности 

1.СОУ”Св.Св.Кирил и Методий”– гр.Завет – проектиране и СМР вътрешни тоалетни – 

52 000 лв. 

1.1. Подмяна на дограма 11 000 лв. 

2.ОУ ”Хр. Ботев” – с.Веселец – СМР ( отоплителен инсталация, цялостна подмяна на 
дограма) – 102 088 лв. 

 

3.Закупуване на отоплителни котли – 50 000 лв. 

3.1. СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” –гр.Завет – 1бр. 

3.2 ОУ ”Хр. Ботев” – с.Брестовене - 1.бр. 

3.3. ОУ ”Хр. Ботев” – с.Острово -1бр. 

 

 

ІІ. Закупуване на училищно обзавеждане и оборудване – 36 000 лв. 

1. СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – гр.Завет 
2 ОУ ”Хр. Ботев” – с.Брестовене  
3. ОУ ”Хр. Ботев” – с.Острово  

4.ОУ ”Хр. Ботев” – с.Веселец 

5.ОУ ”В.Левски” – с.Сушево 



 

ІІІ. Създаване на условия за столово хранене – 30 000 лв. 

СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – гр.Завет (СМР и оборудване)  
 

ІV. Обезщетения на персонала от закритите учебни заведения – 17 479 лв. 

 

V. Комуникациони разходи -1433 лв.  

1.ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – с.Прелез 
2. НУ”Н.Й.Вапцаров” – с.Ив.Шишманово 

 

2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

       Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 

             1.5. Утвърждаване  на индивидуалните  работни  заплати на Кмета на Общината и 

кметовете  на кметства,   утвърждаване  на численост, СМБРЗ  на едно лице и средства 

за работна заплата в Общинска администрация – Завет и звената към нея,  считано от 

01.07.2008г.. 

                                                                                                           Докл.:А.Велиев – Кмет на Община    

 

     Предвид  това, че докладната записка бе разгледана  предварително от общинските 
съветници,  изказвания  по нея не се направиха. 
     Председателят на Общинския съвет г-н Мехмед Хасан  направи следното  процедурно 

предложение: 
     Мехмед Хасан – въпреки, че докладната записка е една и решенията  са обединени, ще 
разделим  решенията на две, защото всяко от тях има различно нормативно основание и 

съответно начина на гласуване е различен. 

     С последвалото  гласуване  Общинският съвет  гр.Завет прие следните решения:       

 

                                                        РЕШЕНИЕ №100: 

 

      На основание  чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната  
администрация  във връзка  с   Постановление  № 175/2007г  на Министерския съвет за 
заплатите  в бюджетните организации и дейности  , Общинският съвет гр.Завет  със 
17/седемнадесет/ гласа „за” , „против”–0/нула/, „въздържали се”–0 /нула/     

 

                                                                   РЕШИ:     

 

     1.Утвърждава индивидуалните работни заплати на Кмета на общината и кметовете на 
кмества, считано от 01.07.2008г., както следва: 

 

Прослуж. време БРЗ  

към № 

по 

ред 

Длъжност Име, презиме, фамилия 

Основна 

заплата от 

01.07.2008г 
 

% 

 

сума 

 

01.07.08г. 

1 Кмет на Община Ахтер Сюлейманов Велиев 1 238,00 10.50% 129.99 1367.99 

2 
Кмет на кметство  

с. Острово 
Бехчет Мустафа Хадживели 756,00 

18.20% 137.59 893.59 

3 
Кмет на кметство  

с.Брестовене 
Динчер Османов Къров 756,00 

5.60% 42.34 798.34 

4 
Кмет на кметство  

с.Прелез 
Зелиха Юмер Руфад 648,00 

22.40% 145.15 793.15 



5 
Кмет на кметство  

с.Веселец 
Гюнер Али Юдаи 648,00 

11.20% 72.58 720.58 

6 
Кмет на кметство  

с.Сушево 
Атике Махмуд Ешреф 648,00 

16.10% 104.33 752.33 

7 
Кмет на кметство  

с.Ив.Шишманово 
Ферад Сафет Али 648,00 

15.40% 99.79 747.79 

 

2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

       Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 

                                                           РЕШЕНИЕ №101: 

 

       На основание  чл.21, ал.1, т. 2 и  т.5 от Закона за местното самоуправление и местната  
администрация във връзка с Постановление  № 175/2007г  на Министерския съвет за заплатите  
в бюджетните организации и дейности  и  ФО-62 и ФО-64 от 05.09.2008г., Общинският съвет 
гр.Завет  със  17/седемнадесет/ гласа „за” , „против”–0/нула/, „въздържали се”–0 /нула/  от 

проведено,  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/ 
01 Димитър Стефанов Ковачев ЗА 

02 Емил Калинов Стефанов ЗА 

03 Ерол Дауд  Юсеин ЗА 

04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 

05 Мехмед Хасан Халил ЗА 

06 Мехти Илми Махмуд ЗА 

07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 

08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 

09 Осман Юсеин Осман ЗА 

10 Селиман Илмаз Вели ЗА 

11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 

12 Сюзан Али Хюсмен ЗА 

13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 

14 Шабан Ариф Шабан ЗА 

15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 

16 Юмер Али Юзеир ЗА 

17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 

       Общо гласували: 17 

 

 

                                                                          РЕШИ:   

 

     

        1.Утвърждава числеността, средната месечна брутна работна заплата на едно лице и 

средствата за работна заплата в Общинска администрация – Завет и звената към нея считано от  
01.07.2008г., както следва: 
                                                           

 

 

 

 

 

 



 

ЧИСЛЕНОСТ , СБРЗ НА ЕДНО ЛИЦЕ И СРЕДСТВА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА 

 

Функции и дейности 

численост от 

01.07.08       

/било/ 

СБРЗ от 

01.07.08         

/било/ 

ФРЗ от 

01.07.08         

/било/ 

численост от 

01.07.08         

/става/ 

СБРЗ от 

01.07.08          

/става/ 

ФРЗ от 

01.07.08        

/става/ 

Общи държавни служби - 122 46,5 519,68 24 165,12 46,5 602,82 28 031,13 

в т.ч. Кметство Острово 2,0   2,0   

Кметство Брестовене 2,0   2,0   

Кметство Прелез 2,0   2,0   

Кметство Веселец 2,0   2,0   

Кметство Сушево 2,0   2,0   

Кметство И. Шишманово 2,0   2,0   

Образование дд дд дд дд дд дд 

Здравеопазване - 431 10,0 390,68 3 906,80 10,0 448,88 4 488,80 

ДСП 12,0 290,01 3 480,12 12,0 319,01 3 828,12 

БКД 12,0 305,60 3 667,20 12,0 336,16 4 033,92 

в т.ч. Кметство Острово 1,0   1,0   

Кметство Брестовене 1,0   1,0   

Кметство Прелез 1,0   1,0   

Кметство Веселец 1,0   1,0   

Почивно дело, култура и 

религиозни дейности 

4,0 231,91 927,64 4,0 329,37 1 317,48 

в т.ч. Кметство Брестовене 2,0   2,0   

Транспорт и съобщения 
6,0 296,51 1 779,06 6,0 326,16 1 956,96 

Др. дейности по икономика 

11,0 316,80 3 484,80 11,0 348,48 3 833,28 

в т.ч. Кметство Острово 4,0   4,0   

Кметство Брестовене 3,0   3,0   

ОБЩО: 101,5  41410,74 101,5  47489,69 

 

 

 2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

       Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 

 

 

           



       1.6.Възстановяване на бюджетни кредити, прехвърлени за ликвидиране на 

последиците от  стихийно бедствие.  

                                                                                                     Докл.: А.Велиев – Кмет на Община     

      Предвид  това, че докладната записка бе разгледана  предварително от общинските 
съветници,  изказвания  по нея не се направиха. 
      Общинският съвет  гр.Завет прие следното       

                                                           

                                                                РЕШЕНИЕ №102: 

 

       На основание чл. 21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка с  ликвидиране последиците от  
ураганния вятър,  преминал на 22.04.2008г. през територията на Общината, за закупуване на 
материали за граждани,  пострадали от бедствието, Общинският съвет гр.Завет със свое 
решение № 64 от Протокол №08/29.04.2008г.  прехвърли бюджетен кредит за покриване на 
неотложни разходи за преодоляване на бедственото положение. С Решение СБ-2/17.06.2008г., 
на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет са 
възстановени голяма част от направените разходи. 

       Предвид гореизложеното и   на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.44 ал.1 от Наредба 
№10 на Общински съвет гр.Завет за условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението 

и отчитането на общинския бюджет, Общинският  съвет гр.Завет със  17/седемнадесет/ гласа 

„за” , „против”–0/нула/, „въздържали се”–0 /нула/  от проведено,  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/ 
01 Димитър Стефанов Ковачев ЗА 

02 Емил Калинов Стефанов ЗА 

03 Ерол Дауд  Юсеин ЗА 

04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 

05 Мехмед Хасан Халил ЗА 

06 Мехти Илми Махмуд ЗА 

07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 

08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 

09 Осман Юсеин Осман ЗА 

10 Селиман Илмаз Вели ЗА 

11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 

12 Сюзан Али Хюсмен ЗА 

13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 

14 Шабан Ариф Шабан ЗА 

15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 

16 Юмер Али Юзеир ЗА 

17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 

       Общо гласували: 17 

 

 

                                                                          РЕШИ:   

 

     1. Изменя  бюджета на Община гр.Завет както следва:   

 1.1  Увеличава  в размер на 6 500 лева § 1015 /  разходи за материали  / от местна дейност  6 

1 619 / други дейности по жил.стр., БКС и регионално развитие / 

 1.2  Увеличава в размер на 5 000 лева § 1020 /разходи за външни услуги/ от местна дейност 
8 3 832 /служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища / 

 1.3 Увеличава в размер 20 000 лева § 1015 /разходи за материали/ от местна дейност 1 1 122 

/Общинска администрация/ 

     1.4 Намалява   в  размер  13 772 лева   § 1015 /разходи за материали/ на местна дейност  2 5 

284 / ликвидиране на после. от стихийни бедствия и производствени аварии/. 



     1.5 Намалява   в  размер  110 лева   § 1016 /разходи за вода, горива и енергия  / на местна 
дейност  2 5 284 /ликвидиране на после. от стихийни бедствия и производствени 

аварии/. 

     1.6 Намалява   в  размер  15 133 лева   § 1020 /разходи за външни услуги/ на местна дейност  
2 5 284 / ликвидиране на после. от стихийни бедствия и производствени аварии/. 

     1.7  Намалява   в  размер  2 485 лева   § 1098 /други разходи некласифицирани в други 

параграфи и подпараграфи/ на местна дейност  2 5 284 / ликвидиране на после. от 
стихийни бедствия и производствени аварии/. 

   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 Административнопроцесуалния кодекс. 
 

 

       

             1.7. Предоставяне на  еднократни  парични помощи   

                                                                                                     Докл.:М.Хасан – Председател ОбС  

     Предвид  това, че докладната записка бе разгледана  предварително от общинските 
съветници,  изказвания  по нея не се направиха. 
     Общинският съвет  гр.Завет прие следното    

    

                                                               РЕШЕНИЕ №103: 

 

        При Кмета на Общината и  в канцеларията на Общинския съвет са постъпили молби от 
граждани от общината за предоставяне на еднократни парични помощи, както следва: 
         1.Молба с Вх.№62/14.08.2008г.от Димитрина Ив. Нанева от гр.Завет, ул.”Калето” №57. 

         2.Молба с Вх.№66/01.09.2008г.от  Богомилка Михайлова Илкова от гр.Завет.        
         3. Молба с Вх.№94.С-53-1 от Сейде Ибрахим Скендер от с.Острово, ул.Черно море №6  

         Случаите са следните: 
        1.Димитрина Иванова  Нанева от гр.Завет, ул.”Калето” №57  има три деца. Съпругът и 

през тази  година влиза в затвора и семейството остава без всякакви средства. Едното от децата 
е повредило личната карта на майката, поради  което, същата не е регистрирана в Бюрото по 

труда и не може да кандидатства за никакви средства от страна на Дирекция „Социално 

подпомагане” гр.Завет.  Димитрина Нанева се обръща към местното ръководство за помощ. 

        2. Богомилка Михайлова Илкова от гр.Завет  е безработна  от  много години. Има 
редица здравословни проблеми и се опитва да се пенсионира по болест. През месец октомври  

има писмо да се яви  пред НЕЛК  в  гр.София за окончателно становище на  експертите относно 

степента и на нетрудоспособност. Не разполага с  необходимите средства за пътуването, няма 
близки в Завет, които да и помогнат,  няма източници на доходи и се обръща за помощ към 

местната власт. 
         3.Сейде Ибрахим Скендер от с.Острово  е вдовица с две деца. Едното  дете е ученик в 

гр. Разград, а другото учи в с.Острово. Не разполага с необходимите средства за подготовка на 
децата  за новата учебна година и моли за еднократна финансова  помощ. 

        Всички молби са разгледани на заседание на ПК „Здравеопазване и социални дейности” 

при Общинския съвет гр.Завет. Комисията излиза със СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне 
еднократна парична помощ на горепосочените  лица. 

        Предвид   изложеното  и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският  съвет  
гр.Завет със 17/седемнадесет/ гласа „за” , „против”–0/нула/, „въздържали се”–0 /нула/     
                        

                                                                    РЕШИ: 

 

        1.Отпуска безвъзмездно еднократни парични помощи, както следва: 
� На Димитрина Иванова  Нанева от гр.Завет, ул.”Калето” №57 – 50.00/петдесет/лева за   

изготвяне на документ  за самоличност. 



� На Богомилка Михайлова Илкова от гр.Завет  - 100/сто/ лева за пътуване до  

гр.София  и явяване пред НЕЛК. 

� На Сейде Ибрахим Скендер от с.Острово - 100/сто/ лева за подготовка на децата за 
новата учебна година.  

               Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 122 

“Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение на 
Общинския съвет/ . 

 2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

       Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 

 

     1.8. Изготвяне  на предложение до МС за отпускане на  персонална пенсия  по чл.92 от 

КСО на Гюнай Фикрет Али  от гр.Завет. 

                                                                                                             Докл.: А.Велиев – Кмет на Община   

    Предвид  това, че докладната записка бе разгледана  предварително от общинските 
съветници,  изказвания  по нея не се направиха. 
    Общинският съвет  гр.Завет прие следното   

     

РЕШЕНИЕ №104: 

 

     Съгласно чл.92 от Кодекса за социалното осигуряване /КСО/,  Министерският съвет по 

определени от него условия и ред в изключителни случаи може да отпусне пенсия на лица, по 

отношение  на които не са налице някои от изискванията на този кодекс.Това са така 
наречените персонални пенсии. Възможности за получат  този вид пенсия, съгласно чл.7, ал.2, 

т.1 от Наредба за  пенсиите и осигурителния стаж/приета с ПМС №30 от 10.03.2000 година/ 
имат  деца без право на наследствена пенсия от починал родител. 

         Гюнай Фикрет Али  е роден на 07.10.1993 година в гр.Исперих от майка Галя Мартинова 
Йорданова /Гюлзар Мехмед Юмер/  и баща Фикрет Али Юмер. Семейството живее в гр.Завет, 
община Завет при родителите на  Фикрет Али Юмер. 

         На 01.12.1997 година бащата Фикрет Али Юмер  умира от белодромна тромбоемболия на 
34 годишна възраст. Майката заедно с детето се премества на квертира на свободен наем в 

гр.Завет. 
        На 13.08.2008 година майката Галя Мартинова Йорданова подава молба  до НОИ – РУСО 

гр.Разград за отпускане на наследствена пенсия  на детето от починал родител. 

       Съгласно изискванията на чл.74, ал.1 от КСО, осигурените лица имат право на пенсия за 
инвалидност  поради общо заболяване, ако са загубили работоспособността си и имат 
осигурителен стаж до датата на инвалидизирането  /смъртта/ в размера на 5 години, ако са на 
възраст  над 30 години. 

        Предвид това, че починалият Фикрет Али Юмер.  Няма необходимия осигурителен стаж и 

не отговаря на условията на чл.74, ал.1  КСО, РУСО – Разград отказват отпускането на 
наследствена пенсия на детето  Гюнай Фикрет Али . 

        Детето е втора година ученик в Спортно училище в гр.Русе, има отличен успех и желае и в 

бъдеще да продължи своето образование. Майката работи във ВУИ „Н.Й.Вапцаров” гр.Завет 
като счетоводител и нейното трудово възнаграждение  е единствения  източник  на доходи за 
семейството. Единствена  възможност за детето  остава отпускането на персонална пенсия по 

чл.92 от КСО. 

        Предвид  изложеното   и  на  основание чл.21 ал.1, т.23 от ЗМСМА,  във връзка с чл.7, ал.4, 

т.3  от  Наредбата за пенсиите  и осигурителния стаж, Общинският  съвет гр.Завет със 
17/седемнадесет/ гласа „за” , „против”–0/нула/, „въздържали се”–0 /нула/     
 

                                                                     РЕШИ: 

 



        1. Общинският съвет гр.Завет  предлага  на Министерския съвет на Република България да 
отпусне персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социалното осигуряване на Гюнай Фикрет 

Али   от гр.Завет ,  ЕГН  9310075067. 

        2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

       Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 

             1.9. Кандидатстване на Община Завет с проект  „Благоустрояване на централна 

градска част – гр.Завет” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от 

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. 

                                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община  

      По докладната записка се  направиха следните изказвания: 

      Димитър Ковачев – Председател на ПК „ТСУ”: Докладната  записка бе разгледана 
обстойно на заседание на нашата комисия. За тези проекти сме говорили многократно. Има 
изработени проекти и в момента се  актуализира  количествено стойностна сметка, поради 

увеличение цените на  материалите. Трябва да се кандидатства с тези проекти и ние ще 
поддържаме  общинското ръководство в това начинание. 

       Хюсеин Хайри – Председател на ПК „Икономическа  и инвестиционна политика”. Нашата 
комисия също разгледа докладните записки и  няма какво друго да кажем. 

       Ахтер Велиев – нашата община е между първите, които ще представят проекти по тази 

мярка. Ние попадаме сред общините от селски тип и трябва да се възползваме от тази 

възможност. 
       Мехмед Хасан – ние ще кандидатстваме не само с тези проекти. Имаме изготвени и други  

проекти  и  на следващо заседание на Общинския съвет ще приемем  решение за 
кандидатстване за финансиране на  други обекти. 

       Общинският съвет  гр.Завет прие следното       

 

                                                           РЕШЕНИЕ №105: 

 

       Началната дата за подаване на заявления за подпомагане по  мярка 322 „Обновяване и 

развитие на населените места” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. е 
01.09.2008г. Тази мярка е насочена към физическото обновяване на населените места от 
селските райони и цели да подпомогне разширяването на възможностите за почивка и повиши 

привлекателността им, чрез изграждане или възстановяване на обслужващите населението 

зелени площи, вертикална планировка, изграждане или възстановяване на площади, улици, 

осветление, пешеходни зони. 

       Зелените площи, улиците и площадите в селските райони имат силно влияние върху 

качеството на живот за техните жители. Тези пространства предоставят възможности за 
физически упражнения, социални контакти, отмора и спокойствие. Община Завет ще 
кандидатства с проект „Благоустрояване на централна градска част – гр.Завет” по мярка 322 

„Обновяване и развитие на населените места”  с цел подобряване облика на град Завет, 
подобряване на качеството на живот и подобряване на условията за създаване на успешен 

бизнес. Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 1 – Подобряване на техническата, 

социалната и екологична инфраструктура на общината, Мярка 1.4.1.Благоустрояване и 

ремонт на обществени терени и сгради от Плана за развитие на община Завет за периода 

2007 – 2013 година. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект за 
целия период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 10 000 евро, 

максималният размер е левовата равностойност на 1 000 000 евро за проекти на общини и 500 

000 евро за проекти на останалите бенефициенти. Финансовата помощ за одобрени проекти е в 

размер на 100% от общите допустими разходи по проект, чиито бенефициент е община. 
 

            Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация Общински съвет гр.Завет със 17/седемнадесет/ 

гласа „за” , „против”–0/нула/, „въздържали се”–0 /нула/     



 

 

                                                                  РЕШИ: 

 

            1. Дава своето съгласие Община Завет да кандидатства с проект „Благоустрояване на 
централна градска част – гр.Завет” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” 

от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Дейностите по проекта отговарят на 
Приоритет 1 – Подобряване на техническата, социалната и екологична инфраструктура на 
общината, Мярка 1.4.1.Благоустрояване и ремонт на обществени терени и сгради от Плана за 
развитие на община Завет за периода 2007 – 2013 година. 
           2. Общинският съвет гр.Завет възлага на Кмета на Община Завет да предприеме 
необходимите действия за кандидатстване с проект на общината - „Благоустрояване на 
централна градска част – гр.Завет” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” 

от Програмата за развитие на селските райони 2007.2013 г. 
           3. 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. 

 

 

                   1.10. Кандидатстване на Община Завет с проект  „Основен ремонт  на физкултурен 

салон  в село Острово, община Завет”  по мярка 321 „ Основни услуги  за населението и 

икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. 

                                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община  

        Предвид  това, че докладната записка бе разгледана  предварително от общинските 
съветници,  изказвания  по нея не се направиха. 
        Общинският съвет  гр.Завет прие следното   

     

                                                         РЕШЕНИЕ №106: 

 

           Началната дата за подаване на заявления за подпомагане по  мярка 321 „Основни услуги 

за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските 
райони 2007-2013г. е 01.09.2008г. Влошеното качество и ограничения достъп до 

инфраструктура и услуги за населението и икономиката оказват негативно влияние върху 

конкурентно способността на селските райони. Недобре развитите социални услуги, 

ограничените възможности за достъп до култура и отдих, влияят  върху жизнения стандарт и 

допринасят за намаляването на населението в селските райони. Целта на мярката е 
едновременно да развие средата за бизнес и стандарта на живот, да се подобри достъпа на 
населението на селските райони до културни, спортни и свързани със свободното време и 

отдиха услуги. Мярката насочва подкрепата си към проекти определени като приоритетни в 

Общинските планове за развитие за периода 2007-2013 година.  
           Община Завет ще кандидатства с проект „Основен ремонт на физкултурен салон в село 

Острово, община Завет” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. Дейностите по 

проекта отговарят на Приоритет 1 – Подобряване на техническата, социалната и 

екологична инфраструктура на общината, Специфична цел 1.4. Изграждане и 

реконструкция на социална инфраструктура, Мярка, дейност Изграждане и подобряване 
състоянието на спортните бази от Плана за развитие на Община Завет за периода 2007-

2013 година. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект за целия 
период на прилагане на ПРСР за един кандидат е левовата равностойност на 10 000 евро, а 
максималният размер е левовата равностойност на 3 000 000 евро за бенефициенти общини, а 
за останалите бенефициенти 500 000евро.  

Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 100% от общите допустими разходи по 

проект, чиито бенефициент е община. 



           Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация Общински съвет гр.Завет  със 17/седемнадесет/ 

гласа „за” , „против”–0/нула/, „въздържали се”–0 /нула/     

 

                                                                    РЕШИ: 

 

           1. Дава своето съгласие Община Завет да кандидатства с проект „Основен ремонт на 
физкултурен салон в село Острово, община Завет” по мярка 321 „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 

2007-2013г.  
          Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 1 – Подобряване на техническата, 

социалната и екологична инфраструктура на общината, Специфична цел 1.4. Изграждане 
и реконструкция на социална инфраструктура, Мярка, дейност - Изграждане и 

подобряване състоянието на спортните бази от Плана за развитие на Община Завет за 

периода 2007-2013 година. 

          2. Общинският съвет гр.Завет възлага на Кмета на Община Завет да предприеме 
необходимите действия за кандидатстване с проект на общината „Основен ремонт на 
физкултурен салон в село Острово, община Завет” по мярка 321 „Основни услуги за 
населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 

2007-2013г.  
          3. 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. 

 

 

             1.11. Определяне размера на земеделските земи от ОПФ за оземляване на безимотни и 

малоимотни  граждани чрез отдаване  под наем  за стопанската  2008/2009 година. 

                                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община   

      По  докладната записка  се направиха следните   изказвания: 

      Юлвие Мемишева – председател на ПК”Финанси”. Наемната  цена е ясна. Комисията е 
разгледала докладната записка и приема прокета за решение по нея. 

      Ахтер Велиев – нашата цел е да се предостави земята на малоимотни и безимотни  

граждани от общината и да няма пустееща земя. 

      Мустафа Добруджан – има една местност в землище  Завет , която се казва ”Дренака”. Там 

има около 150 дка общинска земя, но мястото е стръмно и никой не иска да го обработва. По-

добре да се предостави този терен на някой, който притежава необходимата техника и  да 
обработва тази земя,  даже на по-ниска наемна цена, но да не остане пустееща. 
      Мехмед Хасан – нека първо да се раздаде другата земя и тогава ще видим какво ще остане. 
     Общинският съвет  гр.Завет прие следното     

   

РЕШЕНИЕ №107: 

 

    Съгласно Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 
Общински съвет гр.Завет предстои оземляване на безимотни и малоимотни граждани със 
земеделски земи от Общинския поземлен фонд чрез отдаване под наем за стопанската 
2008/2009 година. Поради това е необходимо да се определи размера на земите от ОПФ по 

землища, които ще бъдат отдадени и годишната наемна цена за декар площ.  

 

   Предвид гореизложеното   и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.20, ал.2 от ЗСПЗЗ, 

чл.3, ал.2, от Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани на МС, във връзка с 
чл.126, ал.2 и чл.128, ал.1 от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество Общинският  съвет гр. Завет   с  16/шестнадесет/ гласа „за” , „против”–

0/нула/, „въздържали се”–1 /един/  от проведено,  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/ 
01 Димитър Стефанов Ковачев ЗА 

02 Емил Калинов Стефанов Въздържал се 
03 Ерол Дауд  Юсеин ЗА 

04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 

05 Мехмед Хасан Халил ЗА 

06 Мехти Илми Махмуд ЗА 

07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 

08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 

09 Осман Юсеин Осман ЗА 

10 Селиман Илмаз Вели ЗА 

11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 

12 Сюзан Али Хюсмен ЗА 

13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 

14 Шабан Ариф Шабан ЗА 

15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 

16 Юмер Али Юзеир ЗА 

17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 

       Общо гласували: 17 

 

                                                                         РЕШИ:  

 

  1.  Определя  размера на земеделските земи по землища от Общинския поземлен фонд, които 

ще бъдат отдадени под наем на безимотни и малоимотни граждани за стопанската 2008/2009 

година, както следва:  
 

1.1 Землище гр. Завет – 1000 дка 
1.2 Землище с. Острово –350 дка 
1.3 Землище с. Брестовене – 250 дка 
1.4 Землище с. Веселец – 470 дка 

             1.5 Землище с. Прелез – 337 дка 
1.6 Землище с. Сушево –  392 дка 
1.7 Землище с. Иван Шишманово – 92.192 дка 
 

Всичко за Общината -  2 891.192 дка 

  

    2. Определя годишна наемна цена 9.00 /девет/ лева  за декар площ за стопанската 2008/2009 

година на отдаваните под наем земеделски земи от Общинския поземлен фонд. 

    3. 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. 

 

 

             1.12.  Насрочване на изнесено заседание на Общинския съвет.                                                                            

                                                                                             Докл.:М.Хасан – Председател ОбС  

     Предвид  това, че докладната записка бе разгледана  предварително от общинските 
съветници,  изказвания  по нея не се направиха. 
     Общинският съвет  гр.Завет прие следното     

   



РЕШЕНИЕ №108: 

 

     Във връзка честване  Деня на българската община – 12 октомври, е постъпило 

предложение  следващото заседание на Общинския съвет    да се проведе в гр. Варна. 
Съгласно  Правилника за  работа на Общинския съвет за целта е необходимо  да се 
приеме    решение. 
     Предвид  изложеното  и  на основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.4, 

ал.2 от Правилника за организация на работа на Общинския съвет, неговите комисии и  

взаимодействието му с общинската администрация , Общинският съвет гр.Завет със 
17/седемнадесет/ гласа „за” , „против”–0/нула/, „въздържали се”–0 /нула/     

 

 

                                              

                                                                РЕШИ: 

 

     1.Насрочва  на 11.10.2008 година от 17.00 часа  в  гр.Варна  заседание, посветено на 
Деня на българската община – 12 октомври.   

     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. 

     Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 

пред Окръжен съд гр.Разград по реда на ЗАП. 
 

ПО ВТОРА ТОЧКА. 

РАЗНИ. 

 

По точка разни се направиха следните изказвания: 

Юмер Юзеир –  автобусът, който кара децата сутрин на училище,  идва много рано в селото и 

те пристигат рано  в гр.Завет. Времето е студено те трябва да мръзнат по улиците. Не може ли 

да се промени графика на автобуса. 
Атике Ешреф – същото се отнася и за децата от с.Сушево. Освен това няма ли да се дават на 
учениците карти за пътуване? В селото имаме идна семейство, което има двама ученика в Завет 
и дават по 6.00 лева всеки ден само за билети. Все пак за едно семейство това е много.  

Ахтер Велиев – ние имаме нов превозвач на територията на общината. В момента човекът е в 

чужбина да си купи още един автобус и когато се завърне ще организираме среща с всички 

кметове и всеки ще си постави  въпросите и условията. 
Димитър Ковачев – вие знаете, че  транспортната схема на общината се приема от Общинския 
съвет, но се утвържздава и от Областния управител. Недейте забравя, че тези автобуси карат 
сутрин не само ученици, но и други пътници, които от Завет  вземат автобуси за  Варна и  

Разград. Ако автобусите не дойдат на време, те какво ще правят.  
Атике Ешреф – уличното осветление. Какво ще правим с него? 

Димитър Ковачев – трябва да помислим и за въпроса с кучетата. 
Ахтер Велиев – в Кубрат има приют. Ще сключиме договор с тях за събиране на 
безстопанствените кучета. 
Други изказвани яне се направиха. 

          Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общинския съвет закри настоящето 

заседание в 17.30 часа. 
          Преписи от настоящия протокол да се представят на Областния управител на 
Областна администрация  с  център Разград и Районна прокуратура гр.Кубрат.    

 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 
Гл.специалист:________________ 

                /Кр.Цвяткова/ 



 

                                             


