ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

П Р О Т О К О Л
№ 06
Днес 18.03.2008 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 във връзка с чл.58 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет гр.Завет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация се проведе извънредно заседание на Общинския съвет гр.Завет по
въпросите на образованието. На заседанието присъстват 16 общински съветници.
Отсъства един общински съветник, а именно: Севдим Мустафа Ибрям, подал
заявление за освобождаването му като общински съветник.
Освен общинските съветници в заседанието взеха участие: Ахтер Сюлейманов
Велиев – Кмет на Община, Зюлфие Исмаилова – 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, Сезгин Юмер - директор на дирекция, Решат
Фучиджи – ст.юрисконсулт, Четин Емин – гл.експерт “Образование”, граждани.
Председателят на Общинския съвет г-н Мехмед Хасан Халил откри заседанието
на Общинския съвет. Преди да предложи дневния ред г-н Мехмед Хасан направи
следното
съобщение: „Уважаеми съветници, искам да Ви информирам, че в
Канцеларията на Общинския съвет е постъпило заявление от общинския съветник
Севдим Мустафа Ибрям за освобождаването му като общински съветник във връзка с
постъпването му на работа в Общинска администрация гр.Завет. Заявлението бе
своевременно сведено до знанието на Общинската избирателна комисия, която ще
приеме съответното решение. На първото редовно заседание на Общинския съвет,
новоизбраният общински съветник, назначен от Общинската избирателна комисия ще
положи клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.”
След така направеното
съобщение, Председателят на Общинския съвет
предложи следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.
ОТНОСНО:
1.1. 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
1.2. Приемане на Програма за оптимизация на мрежата на общинските училища
за учебната 2008-2009 година.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
1.3.Предложение за закриване на Общински детски комплекс /ОДК/ гр.Завет.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
1.4. Съкращаване на щатове в Направление “Образование” гр.Завет.

Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
2.Разни.
Други предложения не се направиха. С последвалото гласуване Общинският
съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е №44:
44.Общинският съвет гр.Завет приема така направеното предложение за дневен
ред 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. 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
По докладната записка се направиха следните изказвания:
Сюзан Али – Председател на ПК „Образование” – Този въпрос бе многократно
коментиран и всички сме наясно, че това е изходът от ситуацията, предвид
делегираните бюджети на учебните заведения.
Ахтер Велиев – Предполагам, че на всички съветници е пределно ясно, че тези
две училища не са в състояние да покрият финансовите си нужди с бюджетите, които
ще им бъдат предоставени. Запознахме всички родители от двете населени места и те
сами трябваше да определят къде ще учат децата им. Училището в Сушево също е на
ръба и през следващата учебна година не се знае, как ще процедираме с него. Дори за
нас по-добре би било децата от Прелез да отидат в Сушево и по този начин ще запазим
училището в Сушево.
Димитър Ковачев – искам да ми се поясни, какво гласи §72 от Закона за
държания бюджет на РБ за 2008година и Решение №20 на МС. Какво ще стане, след
като закрием тези училища? Ще получим ли от държавата обещаните 150 х.лева?
Мехмед Хасан – ще се опитам да отговоря на третия въпрос на г-н Ковачев. Ние
затова провеждаме днес това извънредно заседание, за да можем в определения срок до
28.03.2008 година да се направи предложението до МОН за закриване на въпросните
училища и съответно да се направи мотивирано искане за предоставяне на училищни
автобуси за превоз на децата.
Сезгин Юмер - §72 гласи, че със средствата по единните разходни стандарти не
може да се финансират други дейности, освен определените.
Халиме Мехмедова – Решение № 20 конкретизира изискванията на §72, като
точно визира с тези пари, какви длъжности може да се издържат и какви не.
Четин Емин – ОДК се явяват извънучилищни звена и формите, развивани в ОДК
може да съществуват в училищата, на училищна издръжка, но като СИП, а това се
решава от директорите на съответните учебни заведения при изготвянето на учебните
планове.
Мустафа Добруджан – след като се закрият тези училища, какво ще стане с
материалната база. Страхувам се да не стане като с детската градина.
Ахтер Велиев – всъщност тези сгради ще се използват, защото в тях ще има
учебна дейност под формата на занимални и децата ще ги посещават.
Зелиха Юмер – като кмет на с.Прелез искам да Ви уведомя, че сме водили
нееднократно разговори с родителите на учениците от Прелез. Дадохме им възможност

да избират между училищата в Завет, Веселец и Сушево. Първоначално родителите
посочиха СОУ – Завет, после какво стана, не е много ясно, но посочиха Веселец и това
наложи да проведем отново селско събрание с участието на родителите, които
попълниха окончателно декларации, че желаят децата им да учат в гр.Завет.
След така направените изказвания и с последвалото гласуване Общинският съвет
гр.Завет прие
Р Е Ш E Н И Е №45
45. На територията на Община Завет съществуват две от седем учебни заведения, в
които обучението се извършва изцяло в слети класове, а именно НУ „Никола Й.
Вапцаров ”- с.Ив.Шишманово и ОУ „ Св.Св. Кирил и Методий” – с.Прелез.
НУ „Никола Й. Вапцаров ”- ул.”Васил Левски” № 17, с.Ив.Шишманово
През настоящата година в него се обучават 23 ученика, разпределени както
следва:
- I и IІ клас, 7и4 ученика, общо 11 ученика/слят клас/
-III и IV клас, 7 и 5 ученика, общо - 12 ученика /слят клас/
Училището се обслужва от 3 – ма учители и 0,5 помощен персонал.
Справката за родените деца в селото от 2000 – 2008 г. е следната:
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007 г.

6
5
4
3
2
2
2
0

родени деца
родени деца
родени деца
родени деца
родени деца
родени деца
родени деца
родени деца

ОУ „ Св.Св. Кирил и Методий” - ул. „Лудогорие” №16, с.Прелез
През настоящата година в него се обучават 47 ученика, разпределени както
следва:
- I и IV клас, 6 и 4 ученика, общо10 ученика/слят клас/
-II и IIІ клас, 8 и 4 ученика, общо - 12 ученика /слят клас/
-V и VIII клас, 4 и 8 ученика, общо- 12 ученика /слят клас/
-VI и VII клас, 7 и 6 ученика, общо 12 ученика /слят клас/
Училището се обслужва от 7 – учители и 2- ма помощен персонал.
Справката за родените деца в селото от 2000 – 2008 г. е следната:
2000 г.
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2004 г.
2005 г.
2006 г.
2007г.

4
7
2
6
1
8
0
1

родени деца
родени деца
родени деца
родени деца
родени деца
родени деца
родени деца
родени деца

С цел подобряването качеството на образованието и премахване на обучението в
слети класове и на основание чл.21, ал.1, т.23 и т.8 от ЗМСМА, чл.10, ал.5 от ЗНП и
чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от ППЗНП , Общинският съвет гр.Завет РЕШИ:
1. Закрива НУ "Никола Й.Вапцаров" с.Ив.Шишманово, считано от 01.07.2007 г.
1.1 Учениците от НУ "Н.Вапцаров" с.Ив.Шишманово се пренасочват в ОУ"Хр.Ботев"с.
Веселец. / Решение №267/ 29.06.2006 г. на Общинския съвет – Завет/
1.2 С персонала на закритото училище да се процедира съгласно чл.328, ал. 1,т. 1 от КТ.
1.3 Сградният фонд и прилежащия му терен се предоставят в управление на Кметството
на с. Ив. Шишманово.
1.4 Цялото имущество, както и задължителната училищна документация на НУ
"Н.Вапцаров" с.Ив.Шишманово да се предостави в управление на ОУ"Хр.Ботев"с.
Веселец.
1.5. Да се осигури специализиран транспорт за учениците от НУ "Никола Й. Вапцаров"
с.Ив.Шишманово до ОУ"Хр.Ботев"с. Веселец.
2.Закрива ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" с. Прелез, считано от 01.07.2007 г.
2.1. Учениците от ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" с. Прелез се пренасочват в
СОУ"Св.Св.Кирил и Методий” гр.Завет./ Решение №267/ 29.06.2006 г. на ОбС – Завет/
2.2. С персонала на закритото училище да се процедира съгласно чл.328,ал.1,т.1 от КТ.
2.3 Сградният фонд и прилежащия му терен се предоставят в управление на Кметството
на с.Прелез
2.4. Цялото имущество, както и задължителната училищна документация на
ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" с. Прелез да се предостави в управление на
СОУ"Св.Св.Кирил и Методий” гр.Завет.
2.5. Да се осигури специализиран транспорт за учениците от с. Прелез до
СОУ"Св.Св.Кирил и Методий” гр.Завет.
3.Общинският съвет – Завет възлага на Кмета на Община гр.Завет - г-н Ахтер
Сюлейманов Велиев
да изготви мотивирано приложение до Министъра на
Образованието и науката.
4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
5. Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Окръжен 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 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се
отразява в протокола от заседанието.
Предвид гореизложеното г-н Мехмед Хасан подложи текста по Решение № 45
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
Против
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
16

Гласували за решението–15/петнадесет/.Против–1/ един/. Въздържали се – 0/нула/.
1.2. Приемане на Програма за оптимизация на мрежата на общинските
училища 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. С последвалото гласуване Общинският
съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е №46:
46.На основание § 77 от ЗДБРБ за 2008г. ще се извърши финансиране на
национални програми за развитие на средното образование. Финансирането ще се
извърши на база разработени и приети от Общинските
съвети програми за
оптимизация на училищната мрежа.
Целта на Програмата е постигане на по-висока ефективност на учебновъзпитателния процес във всяко учебно заведение на територията на общината,
предоставяне на по-добри условия за обучение на децата, по-добра подготовка, подобра материална база, възможност за бъдеща реализация, съобразно личните
интереси на всяко дете.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с т.12
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет
гр.Завет РЕШИ:
1.Приема Програмата за оптимизация на мрежата на общинските училища за
учебната 2008/2009г. съгласно Приложение № 1, което е неотменна част от настоящето
решение.
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–16/шестнадесет/.Против–0/нула/. Въздържали се–0 /нула/.
1.3.Предложение за закриване на
гр.Завет.

Общински

детски комплекс

/ОДК/

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 №47:
47.На територията на община Завет функционира Общински детски комплекс.
През 2008 година се запазва принципно разделение на дейностите по образование
на делегиране и местни, като са извършени някои промени в съставите с разпоредбата
на §72 от ЗДБРБ 2008г. В делегираните от държавата дейности по образование
първостепенните разпоредители с бюджетни кредити(ПРБК) не могат да назначават
персонал в “Други дейности по образование” за сметка на средствата по единните
разходни стандарти на училищата, детските градини и обслужващите звена.
Извън училищните дейности, ЦРД, ОДК, УСШ, планетариуми и други се
финансират от средствата по единните разходни стандарти само за изпълнението
на учебния план от часовете по свободноизбираема подготовка (СИП), след
съгласуване с директорите на училищата.Тези средства се изразходват само за
заплати и осигуровки.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал.2 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА ,
и чл. 10, ал. 5 от Закона за народната просвета (ЗНП) и чл. 12, ал. 2 и ал. 4 от
Правилника за прилагане на ЗНП и във връзка с Решение № 20 от 21.01.2008 година на
Министерски съвет, Обшинският съвет гр.Завет РЕШИ:
1. Предлага на Министъра на образованието и науката да закрие Общински детски
комлекс – гр.Завет, считано от 01.06. 2008 година.
2. Необходимите финасови средства да се изплатят от резерва по бюджета на
направление “Образование” Завет, осигурен в резултат на настъпилите промени във
броя на учениците финансирани по единни разходни стандарти, съгласно
Постановление № 15 / 01.02.2008г. на Министерския съвет
2.1 С персонала на закритото звено да се процедира съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от
Кодекса на труда.

2.2 Сградният фонд и цялото имущество, прилежащият му терен се предоставят в
управление на Общинска администрация – гр.Завет.
3. Общинският съвет – Завет възлага на Кмета на Общината г-н Ахтер Сюлейманов
Велиев да изготви мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката.
4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и Областия
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
5. Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването
му пред Окръжния 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 № 47
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

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

Общо гласували:
16
Гласували за решението–16/шестнадесет/.Против–0/нула/.Въздържали се– 0/нула/.
1.4. Съкращаване на щатове в Направление “Образование” 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 №48:

48. За кадровото осигуряване на направление “Образование” гр. Завет с Решение
на Общинския съвет гр. Завет на основание чл. 1, ал. 1 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 на
МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации се определи средносписъчният брой на назначените по реда на чл.1, ал. 1
лица да бъде не повече от 2 на сто спрямо утвърдената годишна средносписъчна
численост на персонала, което представлява 7 (седем) щ. бр., в т.ч. 5щ.бр. – общ
работник; 2 щ.бр. – поддръжка.
Съгласно § 72 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2008г. и Решение № 20 от
21.01.2008г. на Министерски съвет не може да се назначава персонал в звена извън
системата на народната просвета от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА
във връзка с § 72 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2008г. и Решение № 20 от
21.01.2008г. на Министерски съвет, Общинският съвет гр. Завет РЕШИ:
1. Закрива създадените към направление “Образование” – Завет, по чл. 1, ал. 1 от
Постановление № 66 на МС от 28.03.1996 г. 7 (седем) щ. бр.;
2. Съкращава длъжностите по посочените в т. 1 щатни бройки, както следва:
• общ работник – 5 щ. бр.
• поддръжка – 2 щ.бр.
3. Възлага на Кмета на община гр. Завет да се прекратят трудовите
взаимоотношения с лицата, заемащи длъжностите по т.2 и извърши всички,
произтичащи от закона действия, като необходимите за това средства да се изплатят
от Бюджет 2008г. на направление “Образование” - Завет от Преходния остатък от
Бюджет 2007г. на направление “Образование” - Завет.
Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и
4.
Областния управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
5.
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 №48
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/.
ПО ВТОРА ТОЧКА
Разни.
По втора точка се направиха следните изказвания:
Димитър Ковачев – Средствата за мерите и ливадите дойдоха ли? Кой ще се
разпорежда с тях? Този орган събиран ли е?
Зюлфие Исмаилова – средствата са преведени по сметката на сдружението.
Нищо не е направено, понеже предстои промяна в състава на Управителния съвет на
сдружението.
В сдружението влизат бившите кметове и следва те за бъдат
актуализирани с новите, след което тези промени да се отразят в регистрацията в
съда.Предстои презасяване на част отмерите. Ако не се използват средствата по
предназначение, ще трябва да се върнат.
Ахтер Велиев – водих разговори с шефа на Фонд „Земеделие” и той ни уведоми,
че ще се приеме точно по какъв начин да се изразходват тези средства. Ние сме
започнали от една страна
с почистването на нерегламентираните сметища в
Брестовене, Острово и Веселец. Кметовете, които ще бъдат членове на сдружението ще
следят стриктно изразходването на тези средства.
Емил Калинов - носи се в общественото пространство слух, че тези пари ще се
предоставят на определени хора в общината, които имат заявени животни. Нека да се
обясни на хората, че тези пари няма да се ползват по този начин.
Димитър Ковачев – не може да се харчат общите пари за село „Х”, бе в това
населено място да има и един декар пасища и мери.
Зюлфие Исмаилова – по селата пасищата са много износени и трябва да се
пренасеят.
Мехмед Хасан – колегите от съседни общини са преценили да действат с тези
средства по следния начин: да се раздадат тези пари на хора с животни, които ще се
грижат за подържането на пасищата и мерите. Но ние считаме, че това не е много
удачен вариант.
Мехмед Сюлюман – има нужда от кладенци за животните. Нека с тези пари дасе
изградят кладенци.
Зюлфие Исмаилова – кладенци не може да се изграждат с тези средства.
Мехмед Хасан – истината е , че голяма част от мерите не успяхме даги
идентифицираме. Това са около 2000 дка, защото има разпръснати парцели по 1- 2 дка.
Ние сме регистрирали сдружението с приблизително 6-7 хил.декара мери и ливади.
Мустафа Добруджан – как стои въпроса с патентните данъци? Вече ще може ли
да се плащат?
Сезигн Юмер - до края на този месец всичко по софтуера ще бъде готови и в
началото на следващия ще може да се работи.
Емил Калинов – ще се почиства ли сметището в Завет?
Ахтер Велиев – до края на следващата седмица всички сметища трябва да са
почистени.

Стефан Генчев – гражданин. Има ли изготвен план за гробищните места, кой
къде е заровен. Трябва да се направи нещо по поддръжката на гробищните паркове и
алеите в тях, а също така и изграждане на ограда на същите. Животните от съседните
квартали свободно пасат в гробищата. Направихме ограда на църквата в Завет и вече
започнаха да крадат елементи от нея. Как ще се опази това нещо?
По втора точка други изказвания не се направиха.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общинския съвет закри
настоящето заседание в 17.20 часа.
Преписи от настоящия протокол да се представят на Областния управител на
Областна администрация с център Разград и Районна прокуратура гр.Кубрат.
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