ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

П Р О Т О К О Л
№ 05
Днес 28.02.2008 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, Зюлфие Исмаилова – Зам.-кмет на Община, Ертан Бахар – Зам.-кмет на
Община, Халиме Мехмедова – Секретар на Община, Бехчет Мустафа Хадживели – кмет с.
Острово, Динчер Османов Къров – кмет с.Брестовене, 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, Решат Фучиджи – ст.юрисконсулт, Четин Емин – гл.експерт
“Образование”, Янка Коева – гл. счетоводител “Просвета”.
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.Проект за решение за уточнения план и отчета на Бюджет 2007 година.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
1.2. Изразходване на преходен остатък към 31.12.2007г. по бюджета на Община Завет
през 2008 година.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
1.3. Проект за решение за бюджета на Община Завет за 2008 година.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
1.4. Отпускане на персонална пенсия по чл.92 от КСО на Ебру Ерол Исмаил от гр. Завет.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
1.5. Предоставяне на безвъзмездна парична помощ на Гюрсел Юксел Моллавели от с.
Острово.
1.6. Предоставяне на безвъзмездна парична помощ на Ахмед Съдкъ Мехмед от
гр.Завет, ул.”Лудогорие” № 140.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
1.7. Предоставяне на дарение на МБАЛ “Св. Иван Рилски-Разград”АД.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
1.8. Решение за изменение и допълнение на Решение №23, прието по Протокол №03 от
19.12.2007 година на Общинския съвет гр.Завет.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
1.9. Създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
1.10.Приемане на Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци за 2008
година на територията на община Завет.

Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
1.11. Предложение за закриване на НУ „Никола Й. Вапцаров ”- ул.”Васил Левски” № 17,
с.Ив.Шишманово и ОУ „ Св.Св. Кирил и Методий” - ул. „Лудогорие” №16, с.Прелез, съгласно
чл.10, ал.5 от ЗНП и чл.12, ал.2 и 4 от ППЗНП.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
1.12.Приемане на Програма за оптимизация на мрежата на общинските училища за
учебната 2008-2009 година.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
1.13.Въвеждане на делегирани бюджети в общинските училища и утвърждаване
формула за финансиране на “делегирани бюджети” в системата на средното образование в
община Завет.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
1.14.Сключване на договор на Община Завет.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
2.Разни.
По дневния ред се направиха следните изказвания:
Мехмед Хасан – предвид това, че днес настъпиха някои промени относно желанието на
родителите от с.Прелез за избор на учебно заведение, в което техните деца да продължат
образованието си, предлагам т.1.11 “Предложение за закриване на НУ „Никола Й. Вапцаров
”- ул.”Васил Левски” № 17, с. Ив.Шишманово и ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” - ул.
„Лудогорие” №16, с. Прелез, съгласно чл. 10, ал. 5 от ЗНП и чл. 12, ал. 2 и 4 от ППЗНП. “ и
т.1.12 ” Приемане на Програма за оптимизация на мрежата на общинските училища за
учебната 2008-2009 година.” да отпаднат от дневния ред на настоящето заседание.
Други предложения не се направиха. С последвалото гласуване Общинският съвет прие
следното
Р Е Ш Е Н И Е №31:
31.1. Общинският съвет гр.Завет приема т.1.11 “Предложение за закриване на НУ
„Никола Й. Вапцаров ”- ул.”Васил Левски” № 17, с.Ив.Шишманово и ОУ „ Св.Св. Кирил и
Методий” - ул. „Лудогорие” №16, с.Прелез, съгласно чл.10, ал.5 от ЗНП и чл.12, ал.2 и 4 от
ППЗНП. “ и т.1.12 ” Приемане на Програма за оптимизация на мрежата на общинските
училища за учебната 2008-2009 година.” да отпаднат от предварително обявения дневния ред
на настоящето заседание.
Гласували за решението – 16/шестнадесет/. Против – 0/нула/. Въздържали се – 0 /нула/.
31.2. Общинският съвет гр.Завет приема така направеното предложение за дневен ред, с
направените по него промени, да стане дневен ред на настоящето заседание на съвета.
Гласували за решението – 16/шестнадесет/. Против – 0/нула/. Въздържали се – 0 /нула/.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ
ОТНОСНО:
1.1.Проект за решение за уточнения план и отчета на Бюджет 2007 година.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
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 №32:
32. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.30 от Закона за Общинските бюджети,
чл. 9, ал. 2 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет гр.Завет РЕШИ:
1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2007г., по приходната и разходната част,
по функции и дейности, както следва:
По прихода
6 970 387 лв.
/ разпределени по параграфи съгласно Приложения № 1, 2, 3 /
По разхода
6 970 387 лв.
/ разпределени по функции, дейности и видове разходи, 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, 4.16 /
2. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Завет за 2007г., както следва:
По прихода
6 609 313 лв.
/ разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1, 2, 3 /
По разхода
6 609 313 лв.
/ разпределени по функции, дейности и видове разходи, 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, 4.16/, в т.ч. и отчета на
изразходваните средства за строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА,
съгласно Приложение № 5
3. Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетните
сметки и фондове за 2007г. съгласно Приложения № 6
4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2007г., съгласно Приложение № 7
5. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния управител на
Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
6. Настоящото 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 № 32 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

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

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

15
16
17

Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев

ЗА
ЗА
ЗА

Общо гласували:

16

Гласували за решението – 16/шестнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се – 0/нула/.

1.2. Изразходване на преходен остатък към 31.12.2007 г по бюджета на Община
Завет през 2008 година.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
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 № 33:
33. Съгласно чл. 109 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2008 г., неусвоените средства от допълнително предоставени
целеви субсидии за капиталови разходи през 2007 г. се разходват за същата цел до края на 2008
г. за сметка на преходните остатъци. С писмо изх. № ФО-81/18.12.2007г., е предоставена
целева субсидия за капиталови разходи в размер на 181 476 лв със следното разпределение:
- 32 009 лв. – за обект “Ремонт на покрива на складове и гаражи на община Завет”
- 59 341 лв. – за обект „Ремонт покрив на СОУ гр.Завет
- 28 224 лв. - за обект “Ремонт на сградата на ОУ с.Веселец
- 31 840 лв. – за обект „Ремонт на покривна конструкция на читалище Завет”
- 30 062 лв. – за обект „Ремонт на покривна конструкция на читалище с.Веселец”
С писмо изх.№ ФО-51/03.09.2007г., са предоставени 15 080 лв., за класираните програми по
модул „Развитие на извънкласната и извънучилищна дейност”, от които 13 677 лв., са преходен
остатък към 31.12.2007г.
По договор за безвъзмездна помощ № БГ2005/017-684.01.21 за обект “Възстановяване и
рехабилитация на път ІV-230017 Сушево – Прелез-ІІІ-4902” от км. 17+749 до км. 21+906” по
програма ФАР са предоставени средства за първо авансово плащане в размер на 235 491,20
евро . Левовата равностойност на предоставените средства към 31.12.2007г. е 460 655 лв., от
които преходен остатък в края на годината са 9 219 лв., по бюджетната сметка на общината.
Съгласно чл. 10 ал. 1 от ЗДБРБ за 2007г., целевата субсидия за капиталови разходи за
Община Завет е в размер на 218 100 лв., от които неизразходваните към 31.12.2007г. са в размер
на 1 164 лв.
Във връзка с § 31, ал. 6 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 г. реализираните в края на годината
икономии от средства за финансиране на делегираните от държавата дейности, при условие, че
няма просрочени задължения или неразплатени разходи, остават като преходен остатък по
бюджета на общината и се използват по решение на общинския съвет през следващата година.
Същите са в размер на 79 300 лв. Към 31.12.2007 г. просрочени и неразплатени разходи в
делегираните от държавата дейности няма.
Предвид изложеното и на основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, § 31 ал. 6 и ал. 7 от ПЗР
на ЗДБРБ за 2007г., § 32 ал. 2 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008г., чл. 109 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г.,
и във връзка с реализиран преходен остатък към 31.12.2007г., по бюджетната сметка на
Общината в размер на 322 463 лв., от които в делегирани от държавата дейности 274 453 лв., и
48 010 лв. в местни дейности, Общинският съвет гр.Завет РЕШИ:

1.Приема преходния остатък към 31.12.2007г. в размер на 322 463 лв. да се използва през
2008 г. както следва:
1.1. 181 476 лв. за капиталови разходи по § 5100 дейност 284 “” съгласно писмо изх. № ФО81/18.12.2007г, както следва:
 32 009 лв. – за обект “Ремонт на покрива на складове и гаражи на община Завет”
 59 341 лв. – за обект „Ремонт покрив на СОУ гр.Завет;
 28 224 лв. - за обект “Ремонт на сградата на ОУ с.Веселец ;
 30 062 лв. – за обект „Ремонт на покривна конструкция на читалище с.Веселец”;
 31 840 лв. – за обект „Ремонт на покривна конструкция на читалище Завет”.
1.2. 37 468 лв. за разходите на общинските училища и обслужващи звена по съответните
делегирани от държавата дейности и разходни параграфи във функция „Образование”.
1.3. 9 219 лв. за капиталови разходи по § 5100 дейност 832 по договор за безвъзмездна
помощ № БГ2005/017-684.01.21 за обект “Възстановяване и рехабилитация на път ІV-230017
Сушево –Прелез-ІІІ-4902” от км. 17+749 до км. 21+906” по програма ФАР.
1.4. 1 000 лв. за капиталови разходи по § 5100 дейност 603 за авторски надзор на обект
„Реконструкция и подмяна на водопроводи по група улици в с.Острово – І етап.
1.5. 164 лв. за капиталови разходи по § 5200 дейност 122 за вноски по лизингов договор за
Дачия „Логан”.
1.6. 55 509 лв. преходен остатък в делегираните от държавата дейности и 37 627 лв., в
местни дейности да се изразходват за разплащане на неразплатените разходи в местните
дейности към 31.12.2007 г. и текуща издръжка през 2008г.
2. Задължава Кмета на Община гр.Завет да отрази промените по бюджета на Община
гр.Завет, наложени с приетия по т.1 преходен остатък към 31.12.2007г. в размер на 322 463 лв,
който ще се използва през 2008 г. , съобразно Единната бюджетна класификация за 2008г.
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община 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 Административно-процесуалния кодекс.
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 № 33 на
поименно гласуване. Резултатите от поименното гласуване са както следва:
№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

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

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

12
13
14
15
16
17

Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Шабан Ариф Шабан
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Общо гласували:

16

Гласували за решението – 16/шестнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се – 0/нула/.
1.3. Проект за решение за бюджета на Община Завет за 2008 година.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
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 №34:
34.На основание чл. 21 ал. 1 т. 6, чл. 52 ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11 ал. 7, чл. 12 от ЗОБ, чл. 11
от ЗОД и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2008г., ПМС № 15 от 2008г. и Наредбата на
общинския съвет по чл.9а от ЗОБ, Общинският съвет гр.Завет РЕШИ:
1. Приема бюджета на Община гр.Завет за 2008г. както следва:
1.1 По прихода в размер на 4 307 298 лв. съгласно Приложения № 1,2,3, в т.ч.:
1.1.1

Приходи от държавни трансфери в размер на 2 663 392 лв. /съгласно
Приложение № 2/ в т.ч.:

1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани държавни дейности в размер на 2 444 448
лв.
1.1.1.2 Преходен остатък от 2007г. в размер на 218 944 лв.
1.1.2

Приходи за местни дейности в размер на 1 643 906 лв. / съгласно
Приложение № 3 / в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 182 000 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 690 287 лв.
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 428 500 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови за местни дейности в размер на 218 000лв.
в т.ч.:
-

за изграждане, основен ремонт и придобиване на ДМА 114 800 лв.

-

за изграждане и основен ремонт на общински пътища 103 200 лв.

1.1.2.5. За зимно подържане и снегопочистване на общински пътища 21 600 лв.
1.1.2.6. Преходен остатък от 2007 г. в размер на 103 519 лв.
1.2.

По разхода в размер на 4 307 298 лв., разпределени по функции, групи, дейности и
параграфи, съгласно Приложения № 4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 9, 10, 11.1,
11.2, 12 в т.ч.:
1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 2 663 392 лв., от тях:

1.2.1.1. От държавни трансфери – 2 444 448 лв.;
1.2.1.2. От преходен остатък от 2007 г. – 218 944 лв.
1.2.2. За местни дейности в размер на 1 643 906 лв.
1.2.3. Резерв за неотложни и непредвидени разходи в размер на 10 000 лв. в т.ч.:
1.2.3.1. За местни дейности 10 000 лв.
1.3. Инвестиционната програма в размер на 18 567 195 лв., съгласно приложен поименен
списък / Приложение № 13 /.
1.4. Разчет за разходите по кметства, съгласно Приложения № 14, 15.
1.5 Определя максималния размер на дълга, както следва:
1.5.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2008г. – 200 000 лв.
2. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва за:
2.1. Членски внос – 3 000 лв.
2.2. Субсидии в размер на 146 567 лв. в т.ч.:
2.2.1. За читалища в размер на 134 067 лв., по Приложение № 16.
2.2.2 За спортни клубове в размер на 12 500 лв. по Приложение № 17
2.3. Помощи в размер на 8 000 лв.
2.4. Упълномощава Кмета да договори допълнителни условия по целевите
разходи по т. 2.1. – 2.3., свързани с времето и начинът на предоставяне и отчитане на
тези средства.
3. Приема следните лимити за разходи:
3.1. Социално-битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения;
4. Утвърждава списък на лицата, които имат право на транспортни разходи, съгласно
Приложение № 18
4.1. Упълномощава Кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по
т.4 и размера на средствата в рамките на 85 % от действителните разходи.
5. Определя числеността на персонала и средните брутни работни заплати, съгласно
Приложение № 19
6. Приема план-сметките на извънбюджетните сметки и фондове, съгласно Приложение
№ 20, 21, 22.
7. Определя годишния размер на плащанията по общинския дълг, съгласно Приложение
№ 23.
8. Задължава Кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет
по тримесечия и по месеци.
9. Дава съгласие при временен недостиг на бюджетни средства за финансиране на:
9.1. „местни” дейности текущо да се ползват временни безлихвени заеми от
извънбюджетни сметки и фондове на общината.
9.2. делегирани от държавата дейности да се отправи мотивирано искане за
предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия.

9.3 Разходи до възстановяването им по одобрени проекти и програми,
съфинансирани от ЕС да се отправи мотивирано искане за ползване на безлихвен заем от
централния бюджет.
10. Възлага на Кмета на общината:
10.1. Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити;
10.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена
при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по
актуализираната Система за финансово управление и контрол;
10.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята
на дарителя;
10.4. Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида,
размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени
задължения в размер над 5 % спрямо общинските приходи, както и за просрочени
вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране;
10.5. да предлага на общинския съвет след 30 септември да се прехвърлят
средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности,
с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при
условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
11. При спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни и
доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено
друго, предоставя следните правомощия на кмета:
11.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в
обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати,
осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
11.2. Да прехвърля бюджетни бюджетни кредити за различни видове разходи в
една дейност или от една дейност в други в границите на една бюджетна група, без да
изменя общия й размер в частта за местни дейности;
11.3. Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит по т.1.2.3.1.
11.4. Да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по
национални програми и други източници за реализиране на годишните цели на общината
за изпълнение на общинския план за развитие.
11.5. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за
съфинансиране на общински програми и проекти.
12. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
13. Настоящото 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 № 34 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
16

Гласували за решението – 16/шестнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се – 0/нула/.

1.4. Отпускане на персонална пенсия по чл.92 от КСО на Ебру Ерол Исмаил 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. С последвалото гласуване Общинският съвет
прие
Р Е Ш Е Н И Е №35:
35. 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.
Ебру Ерол Исмаил и роден на 21.04.2001 година в гр.Кубрат от майка Гюлбияз Хасанова
Сюлейманова и баща Ерол Исмаил Ибрям. Семейството живее в с. Севар, община Кубрат при
родителите на Ерол Исмаил.
На 19.11.2007 година бащата Ерол Исмаил умира от остър инфаркт на миокарда на 28
годишна възраст. Майката заедно с детето се премества при своите родители в гр.Завет, но
същата е без средства за препитание.
На 13.12.2007 година Гюлбияз Хасанова 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 3 години, ако са на
възраст от 25-30 години.
Предвид това, че починалият Ерол Исмаил има само 2г. 09 м .08 дни трудов стаж и не
отговаря на условията на чл. 74, ал. 1 КСО, РУСО – Разград отказват отпускането на
наследствена пенсия на детето Ебру Ерол Исмал.
Майката и детето нямат други източници на доходи, освен детските надбавки в размер на
25.00 лева месечно и 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 и чл.92 от КСО, Общинският съвет
гр.Завет РЕШИ:
1. Да се внесе предложение в Министерския съвет на Република България за отпускане
на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социалното осигуряване на Ебру Ерол Исмаил от
гр.Завет , ул.”Вихрен” № 30, ЕГН 0144215036, дъщеря на Гюлбияз Хасанова Сюлейманова,
ЕГН 8404285071.
2. Предлага на Министъра на труда и социалната политика да внесе предложение в
Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на лицето по т.
1 от настоящето решение.
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
4. Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
Гласували за решението – 16/шестнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се – 0/нула/.
1.5. Предоставяне на безвъзмездна парична помощ на Гюрсел Юксел Моллавели от
с.Острово.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
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 №36:
36. В канцеларията на Общинския съвет е постъпила молба с Вх.№ 11/17.01.2008 година от
Зюмрют Селиман Моллавели от с.Острово. Зюмрют Моллавели има дете Гюрсел Юксел
Моллавели, което от 2006 година има тежко заболяване “Остра лимфобластна левекмия – В
клетъчна”, за което има представени няколко епикризи. Детето всяка седмица е на лечение в
гр.Варна, за което са необходими финансови средства. Бащата е безработен, майката също. От
20.01.2008 год. майката е определена за личен асистент на детето.
Еднократно през месец юли 2007 година Дирекция “Социално подпомагане” е отпуснала
помощ в размер на 275.00 лева.
Семейството е в крайно затруднено положение и следва да се подпомогне. Предвид
изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет гр.Завет
РЕШИ:
1. Отпуска еднократно безвъзмездна финансова помощ на
ГЮРСЕЛ
ЮКСЕЛ
МОЛЛАВЕЛИ, ЕГН 9909085029 от с.Острово в размер на 300,00 / триста/ лв. 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.
3. Настоящото 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 №36 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
16

Гласували за решението – 16/шестнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се – 0/нула/.

Към присъствуващите в залата общински съветници се присъединява и общинският
съветник Емил Калинов Стефанов, с което общият брой на съветниците става 17.
1.6. Предоставяне на безвъзмездна парична помощ на Ахмед Съдкъ Мехмед от
гр.Завет, ул.”Лудогорие” № 140.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
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 №37:
37. В канцеларията на Общинския съвет е постъпила молба с Вх.№ 21/25.02.2008 година
от Ахмед Съдкъ Мехмед от гр.Завет. Ахмед С.Мехмед в края на 2007 година получава
мозъчен инсулт и постъпва на лечение в Неврологично отделение на “МБАЛ – Кубрат” ЕООД.
Следствие на инсулта лицето получава десностранна средно-тежка хемипареза, което е видно
от представената епикриза. След проведеното в гр.Кубрат лечение Ахмед Мехмед е изпратен

на курс по физиотерация в болница в гр.Русе. Благодарение на това е възстановена част от
подвижността на крайниците. Лекуващата лекарка предписва втори курс на физиотерапия в
рамките на един месец след първия, но заплащането е изцяло за сметка на пациента.
Ахмед Мехмед е в болнични. Съпругата му е принудена да напусне работа, за да се грижи
за болния си съпруг.
Семейството е в крайно затруднено положение и не разполага с необходимите средства
за посрещане на нуждите на болния Ахмед Мехмед за провеждане на така необходимата му
възстановителна терапия. Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от
ЗМСМА, Общинският съвет гр.Завет РЕШИ:
1.Отпуска еднократно безвъзмездна финансова помощ на АХМЕД СЪДКЪ МЕХМЕД от
гр.Завет, ул.”Лудогорие” № 140, ЕГН 5607125187 в размер на 200,00 / двеста/ лв. 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.
3. Настоящото 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 №37 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/.

1.7. Предоставяне на дарение на МБАЛ “Св.Иван Рилски-Разград”АД.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
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 № 38:
38. Община гр.Завет е акционер в МБАЛ “Св.Иван Рилски-Разград”АД гр.Разград.
Ежегодно в заведението се лекуват редица пациенти от общината и за тях се полагат
необходимите грижи. Общинското ръководство и лично Кметът – г-н Ахтер Велиев, който е
представител на общината в Акционерното дружество, подържа коректни връзки с
ръководството на болницата и откликва на нуждите на същата, съобразно възможностите на
Общината.
За постигане на по-добри резултати в обслужването на пациентите от община Завет и
на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет гр.Завет РЕШИ:
1.Предоставя във вид на дарение на МБАЛ “Св.Иван Рилски-Разград” АД гр.Разград
средства в размер на 890.00 /осемстотин и деветдесет/ лева за провеждане на диагностично лечебен процес в болницата за пациентите от община Завет.
2. Средствата да бъдат изплатени от § 4214, дейност 122 “Общи държавни служби”.
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
4. Настоящото 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 № 38 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

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

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

Юлвие Хасан Мемишева
ЗА
Юмер Али Юзеир
ЗА
Юсеин Адемов Зекериев
ЗА
Общо гласували:
17
Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се – 0/нула/.
15
16
17

1.8. Решение за изменение и допълнение на Решение №23, прието по Протокол №
03/19.12.2007 година на Общинския съвет 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. С последвалото гласуване Общинският съвет
прие
Р Е Ш Е Н И Е № 39:
39.В изпълнение на своите правомощия, Областният
управител на област с
административен център гр.Разград, след преглед на взетите от Общинския съвет решения по
Протокол № 03/ 19.12.2007 година ни сезира със свое писмо Изх.№ 08-04-18/ 09.01.2008 г. за
допуснати непълноти по взетото от Общинския съвет гр.Завет Решение №23 от
горепосочения протокол.
За прецизиране на решението и на основание чл.45, ал.9 във връзка с чл.45, ал.4 от
ЗМСМА , Общинският съвет гр.Завет РЕШИ:
1.1. Приема Решение за изменение и допълнение на Решение №23, прието по Протокол
№ 03/19.12.2007 година на Общинския съвет гр.Завет, както следва:
1.1.1. В Решение № 23 след думите “На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА” се
допълва: “ във връзка с чл. 8, ал. 4 от Закона за общинските бюджети и чл. 19, ал. 3 от
Наредба № 10 на ОбС за условията и реда за съставянето, изпълнението и отчитането на
общинския бюджет”;
1.1.2. Променя т.1 на Решение №23, която придобива следния вид:
“т.1. Намалява §1016 / вода, горива и енергия/ от общинска дейност 5 3 524 /патронаж/
със сумата в размер на 2500 / две хиляди и петстотин/ лева “.
1.1.3. Променя т.2 на Решение № 23, която придобива следния вид :
“ т.2. Дофинансира § 4500 / субсидии за организации с нестопанска цел/ на държавна
дейност 7 3 738 /читалища/ със сума в размер на 2500 / две хиляди и петстотин/ лева.”
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
3. Настоящото 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/.
1.9. Създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
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 № 40:
40. Ежегодно по пътищата
на страната настъпват 80 000 пътнотранспортни
произшествия, при които загиват над 1000 души и 9 000 биват наранявани.

През 2007 година на територията на община Завет са станали 24 пътнотранспортни
произшествия, в които е загинал един човек и 5 са тежко ранени.
Големият ръст на пътнотранспортните произшествия и на жертвите при тях се дължи на
редица пропуски и недостатъци в пътната инфраструктура и недостатъчния контрол по пътната
мрежа, остарелият авто-парк с ниска степен на безопасност, поведението на участниците в
движението, произтичащо от недостатъчните знания и умения, ниската транспортна култура и
дисциплина, липсата на уважение към правилата и към останалите участници в движението.
За намаляване на жертвите от тази “пътна война” правителството е приело “Национална
стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България
за периода 2007-2010 година. Целта на стратегията е намаляване броя на пътнотранспортните
произшествия и броя на загиналите и ранени граждани в тях. Това, което може да направят
органите на местното самоуправление, в рамките на своите правомощия, за постигане на
тези цели е :
•
•

•

подобряване на пътната инфраструктура, което произтича от разпоредбите на чл.19,
ал.1 и чл.31 от Закона за пътищата.
подобряване на взаимодействието
на местните органи за самоуправление с
обществените организации и медиите за повишаване ефективността от превантивната
дейност по проблемите на пътната безопасност
стриктно изпълнение на общинската транспортна схема за превоз на пътници;

С промяната на Закона за движение по пътищата, приемайки § 1а. , ал.1 от
Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата , съгласно който :
“Областните управители и кметовете на общините набелязват мерки за подобряване на
състоянието по безопасността на движението по пътищата на своите територии, като
за целта разработват програми съгласувано с комисията по § 1, ал. 1 / Държавнообществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по
пътищата/ .” и ал. 2 “Към областните управители и кметовете на общини се създават
областни и общински комисии по безопасност на движението по пътищата.”,
Министерският съвет на Република България определя работата на държавните и
общински органи на властта за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия по
пътищата на страната като приоритет.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с § 1а, ал. 2 от Допълнителните
разпоредби на Закона за движение по пътищата, Общинският съвет гр. Завет РЕШИ :
1. Създава Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата в състав :
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ертан Бахар – зам.-кмет на Община гр.Завет
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Наско Климов – началник ПУ гр.Завет
СЕКРЕТАР: Йонета Върбанова – гл.специалист при Община гр.Завет
ЧЛЕНОВЕ:
 Сезгин Юмер - гл.счетоводител на Община гр.Завет
 Хайрие Башева – управител на “Клас” ЕООД
 Хюсеин Хайри – председател на ПК “Транспорт” при ОбС – Завет
 Ниязи Ниязиев – общински съветник
 Емил Калинов – общински съветник
 Иван Димитров – мл.автоконтрольор при ПУ гр. Завет
 Стоян Йовчев - мл.автоконтрольор при ПУ гр. Завет

 Илми Чолак – представител на фирма “Чолак” - общински превозвач
 Мария Сейкова – директор СОУ гр.Завет
 Сибел Федаил – и.д. директор ПГЗ гр.Завет
2. Определя г-н Ертан Бахар – зам.-кмет на Община за представител на Община гр.Завет
в Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
4. Настоящото 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/.
1.10.Приемане на Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци за 2008 година
на територията на община Завет.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
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 № 41:
41.С приемането на Наредба № 17 , Общинският съвет ще направи първата стъпка към
поемане на предоставеното му от Конституцията на РБ право да определя размера на местните
данъци при условия, по ред и в граници, установени със Закона за местните данъци и такси
/ЗМДТ/. Администрирането на местните данъци е поредния етап от финансовата
децентрализацията на общините. В сила от 01.01.2008 г. с § 18 от Преходните и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси се
вменява на Общинския съвет да определя размера на местните данъци в срок до 29 февруари
2008 г.
Проектът на настоящата Наредба бе публикуван на интернет - страницата на Община
Завет, като по този начин се даде възможност на обществеността за мнения и предложения по
нея. Такива не бяха направени.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и § 18 от ПЗР към Закона
за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси , Общинският съвет
гр.Завет РЕШИ:
1.Приема Наредба № 17 за определяне размера на местните данъци за 2008 година на
територията на община Завет
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
3. Настоящото 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/.
1.13.Въвеждане на делегирани бюджети в общинските училища и утвърждаване формула
за финансиране на “делегирани бюджети” в системата на средното образование в община
Завет.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
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 № 42:

42. Създаването и развитието на децентрализираното финансово управление на средното
образование е една от съществените промени, които се осъществяват днес в българското
образование. Системата на делегираните бюджети е средство за привличане на повече средства
и постигане на по-голяма ефективност при използването на влаганите в образованието ресурси.
Нейната същност се изразява в промяна на ролите и отговорностите на общината и училищата
като на директорите се предоставят по-големи управленски и финансови правомощия.
Делегирането на правомощия и финансови ресурси от страна на общината към училищата е
форма на осъществяване на реформата към децентрализация. По този начин предоставянето на
услугата се доближава до нейните потребители, което създава условия за подобряване на
нейното качество.
В § 71 от Преходните и заключителни разборедби на Закона за държавния бюджет на Р
България се предвижда, считано от 1 януари 2008 година в училищата следва да се прилага
система на делегирани бюджети. Този бюджет дава право на директора на училището на
второстепенен разпоредител с бюджетните кредити; да извършва промени по плана на
приходите и разходите и да се разпорежда със средствата на училището; да определя
индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на учениците в групи
и паралелки съобразно определени норми; самостоятелно да определя числеността на
персонала, обезпечавайки прилагането на учебния план и съобразно определените средства за
финансиране на училището.
Съгласно § 70, средствата от държавния бюджет за дейностите по възпитанието,
подготовката и обучението на деца и ученици в общинските училища и детските градини се
определят от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити на база единни разходни
стандарти за едно дете и един ученик, одобрени от Министерския съвет. Средствата се
разпределят въз основа на формула за всяка отделна дейност, които първостепенният
разпределител утвърждава в срок до 31 март 2008 г. след обсъждане с директорите на учебните
заведения. Основните компоненти на всяка формула са единният разходен стандарт и броят на
децата и учениците за съответната дейност.
Директорите на учебни заведения от общината проведоха редица срещи , на които се
обсъдиха варианти за разпределение на средствата. Единодушно се прие варианта на формула,
която да е базирана изцяло на основните компоненти - единният разходен стандарт и броят на
учениците (видно от Приложение №1).
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и § 71 от ПЗР
на Закона за държавния бюджет на Р България във връзка с чл. 44, ал.ал. 3, 4 и 7 от Закона за
народната просвета и чл. 159 и чл. 160 от Правилника за прилагане на ЗНП, Общинският съвет
гр.Завет РЕШИ:
1. Дава съгласие за въвеждане от 01.01.2008г. на системата на делегирани бюджети в
общинските училища:
1.1. СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” гр. Завет;
1.2. ОУ “Христо Ботев” с. Острово;
1.3. ОУ “Христо Ботев” с. Брестовене;
1.4. ОУ “Христо Ботев” с. Веселец;
1.5. ОУ “Св. Св. кирил и Методий” с. Прелез;
1.6. ОУ “Васил Левски” с. Сушево;
1.7. НУ “Н. Вапцаров” с. Иван Шишманово.
2. Утвърждава директорите на общообразователните училища, прилагащи системата на
като второстепенни разпоредители на бюджетни кредити със
“делегирани бюджети”,
самостоятелен бюджет.
3. Утвърждава формула за разпределение на средствата по единни разходни стандарти между
училищата, както следва:
СФ = БУ х ЕРС

където:
СФ – средства по формула;
БУ – брой ученици;
ЕРС – единен разходен стандарт.
4. Делегира права на директорите на училищата по управлението на бюджета, както следва:
4.1. Делегирана част – всички разходи по единната бюджетна класификация.
4.2. Неделегирана част – капиталови разходи.
5. Възлага на кмета на Община Завет да сключи договори с директорите на общинските
училища по т. 1, в които да се определят и задълженията за всяка от страните по прилагане на
системата на делегирани бюджети.
6. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
7. 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 №42 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

Начин на гласуване на
Име, презиме и фамилия на общинския съветник
съветника
/за, против, въздържал се/
Димитър Стефанов Ковачев
ЗА
Емил Калинов Стефанов
ЗА
Мехмед Рашид Сюлюман
ЗА
Мехмед Хасан Халил
ЗА
Мехти Илми Махмуд
ЗА
Мустафа Ахмед Добруджан
ЗА
Ниязи Ниязиев Мехмедов
ЗА
Осман Юсеин Осман
ЗА
Севдим Мустафа Ибрям
ЗА
Селиман Илмаз Вели
ЗА
Сунай Мехмед Ахмед
ЗА
Сюзан Али Хюсмен
ЗА
Хюсеин Хайри Руфи
ЗА
Шабан Ариф Шабан
ЗА
Юлвие Хасан Мемишева
ЗА
Юмер Али Юзеир
ЗА
Юсеин Адемов Зекериев
ЗА
Общо гласували:
17
Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се – 0/нула/.

1.14.Сключване на договор на Община Завет.
Докл.: А.Велиев – Кмет на Община
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 № 43:
43.С Решение №264 от Протокол №33 от 29.06.2006 година на Общинския съвет гр.Завет
взема решение за безвъзмездно получаване на съоръжения за външно изкуствено осветление
/УО/, находящи се на територията на община Завет, за което е сключен договор/ протокол/ за
приемане-предаване между Община Завет и “Електроразпределение – Горна Оряховица” АД.
С този акт Община Завет става собственик и стопанин на съоръженията за уличното
осветление и следва да полага грижи за тяхната изправност и функциониране.
Общината не разполага с необходимата техника и трудов ресурс да извършва тази
дейност и в тази връзка е необходимо да се сключи договор с фирма за попържане във
функционално състояние на съоръженията за изкуствено осветление на територията на
общината.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 6 от ЗМСМА, Общинският
съвет гр.Завет РЕШИ:
1.Възлага на Кмета на Община гр.Завет г-н Ахтер Велиев да сключи договор с ЕТ
“ГРАНД – ГАЛИН ДРУМЕВ” гр.Исперих с представител Галин Друмев за поддържане във
функционално състояние на уличното осветление на територията на община Завет.
2.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
3. Настоящото 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.8 и 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 №43 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

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

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

15
16
17

Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев

ЗА
ЗА
ЗА

Общо гласували:
17
Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се – 0/нула/.

2.Разни.
По точка р азни се направиха следните изказвания:
Ахтер Велиев – Уважаеми съветници, благодаря Ви за Вашата работа по подготовката и
приемането на Бюджет 2008 година на Община Завет. Оттук нататък ще работи заедно за
неговото изпълнение.
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:
/ п/
/М.Хасан/
РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ: /п/ /Кр.Цвяткова/
Вярно с оригинала при ОбС – Завет.
Гл.специалист:________________
/Кр.Цвяткова/

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/

ПРИЛОЖЕНИE

Към Решение №46 от Протокол №06/18.03.2008г.

