
                 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА  ОБЛАСТ 

 

 

                                                         П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

                                                                      № 07 

 

 Днес  31.03.2008 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   
се проведе    заседание на Общинския съвет  гр.Завет. На заседанието присъстват  16  общински 

съветници. Отсъства по уважителни причини един общински съветник, а именно:  Емил 

Калинов Стефанов – съветник от листата на БДНИЕ. 

Освен общинските съветници в  заседанието взеха участие: Ахтер Сюлейманов Велиев 
– Кмет на Община,  Ертан Бахар – зам.-кмет  на Община, Бехчет  Мустафа Хадживели –  кмет  
с. Острово,   Гюнер Али Юдаи –  кмет на  с. Веселец, Зелиха  Юмер Руфад –  кмет  с. Прелез,  
Атике Ешреф – кмет с.Сушево, Ферад Сафет Али – кмет с.Иван Шишманово,  Фатме 
Хавенгели – експерт  дирекция „УТОС”,   Решат Фучиджи – ст.юрисконсулт, Несин Хавенгели 

– секретар на МКБППМН, Наско Климов – началник ПУ-Завет, Петко Цвятков – РИ при ПУ-

Завет. 
          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, преди да пристъпим към изпълнението на дневния ред 

искам да Ви напомня, че общинският  съветник Севдим Мустафа Ибрям е подал заявление  за  
предсрочно прекратяване на пълномощията му  на общински съветник във връзка с  чл.30, ал.4, 

т.4 от ЗМСМА. Предвид гореизложеното и на основание чл.30, ал.7  от ЗМСМА на 
предходното заседание на Общинския съвет Ви обявявих предсрочното прекратяване 
пълномощията на общинския съветник Севдим Мустафа.  Общинската избирателна комисия бе 
своевременно уведомена за тази промяна и на свое заседание от 25.03.2008 година с свое 
Решени № 168 определи следващия от листата на  ДПС  общински съветник – г-н Ерол Дауд 

Юсеин.  

         Във връзка с  определянето  му  за общински съветници г-н Ерол Дауд следва  да положат 
клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА. 

         Приканвам общинския съветник  Ерол Дауд   да стане прав  за полагане на клетва. Аз ще 
зачета текста на клетвата, а  той  ще повтаря  след мен.” 

         Г-н Мехмед Хасан зачете клетвата :“ЗАКЛЕВАМ СЕ В ИМЕТО НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ ДА СПАЗВАМ КОНСТИТУЦИЯТА  И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА И ВЪВ 

ВСИЧКИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ ДА СЕ РЪКОВОДЯ ОТ ИНТЕРЕСИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ  ОТ 

ЗАВЕТСКА ОБЩИНА И ДА РАБОТЯ ЗА ТЯХНОТО БЛАГОДЕНСТВИЕ.”, а общинският 
съветник Ерол Дауд   повтаряше след него, след което подписа клетвения  лист. 
 

         След така  проведеният ритуал, Председателят на Общинския съвет предложи заседанието 

да протече при  следния  
 

                                                           Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

        1.  Полагане клетва на новоизбран общински съветник.    

        2. Информация за дейността на служителите от Полицейски участък гр.Завет през периода 
на 2007 година. 
                                                                              Докл.:П.Цвятков – Полицейски инспектор 

        3. Информация  за дейността на Местната комисия за борба с противообществени прояви 

на малолетни и непълнолетни гр.Завет  през 2007 година. 
                                                                                     Докл.:Н.Хавенгели–Секретар  на МК 

        4. ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ. 



        ОТНОСНО:   

        4.1. Промени в състава на постоянните комисии при ОбС – Завет. 
                                                                                     Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС 

               4.2. Предоставяне на безвъзмездна  парична помощ  на  Селиме Сали Хасан от с.Острово. 

                                                                                      Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС        

               4.3.  Предоставяне на безвъзмездна  парична помощ  на  Истиляна Минкова Илиева   от  
гр.Завет, ул.”П.Хилендарски” №41. 

                                                                                      Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС 

        4.4.   Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9  на Общинския съвет гр.Завет  за 
определяне  и администрирането на местните такси, цени  на услуги и права на територията на 
община Завет. 

                                                                                      Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 
 

        4.5. Отдаване под наем на помещение в „Младежки дом” гр.Завет. 
                                           Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 
        4.6. Отдаване под наем на помещения на първи етаж от двуетажна масивна сграда със ЗП 

250 кв.м с.Веселец, община Завет, кв. 38, УПИ ІV по плана на селото. 

                                                                                      Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 
 

        4.7. Ползване на безлихвен кредит от Община Завет за закупуване на съдове за събиране на 
битови отпадъци и сметоизвозваща техника за въвеждане на организирано сметосъбиране във 
всички населени места от общината 
                                                                                       Докл.:А.Велиев – Кмет на Община  
 

       5.Разни. 

 

       По дневния ред се направиха следните коментари: 

       Мехмед Хасан – предвид това, че Кметът на Общината утре ще пътува за София се наложи 

в последния момент да внесем т.4.7  от докладните записки. 

       Димитър Ковачев – нарушаваме Правилника за работа на Общинския съвет за 
предварително запознаване и раздаване на материалите. 
       С последвалото гласуване Общинският съвет прие следното 

 

                                              Р Е Ш Е Н И Е №49: 

 

        49. На основание чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация Общинският съвет гр.Завет  РЕШИ: 

               1.  Включва в дневния ред на настоящето заседание като т.4.7. следната докладна 
записка: „Ползване на безлихвен кредит от Община Завет за закупуване на съдове за събиране 
на битови отпадъци и сметоизвозваща техника за въвеждане на организирано сметосъбиране 
във всички населени места от общината.”  

Гласували за решението–15/петнадесет/.Против–1/един/. Въздържали се–0 /нула/. 

               2.   Приема така направеното предложение за дневен ред  с  допълнениег.то по него, да 
стане дневен ред на настоящето заседание. 
Гласували за решението–16/шестнадесет/.Против–0/нула/. Въздържали се–0 /нула/. 

        ПО  ВТОРА ТОЧКА                                              

        2. Информация за дейността на служителите от Полицейски участък гр.Завет през 

периода на 2007 година. 

                                                                                      Докл.:П.Цвятков – ПИ 

       По втора точка се направиха следните изказвания: 
       Наско Климов – Уважаеми съветници, всяка година ние се отчитаме пред обществеността 
на общината за своята дейността   през изтеклата година. Ще дам думата на Районен инспектор 

Цвятков да зачете информацията, след което ще имате възможност да  задавате въпроси по 

проблеми, които Ви интересуват. 



       Районен инспектор Петко Цвятков зачете информацията за дейността на Полицейски 

участък Завет през 2007 година. 
        Наско Климов – от проведените срещи с обществеността по малките населени места в 
общината постъпиха  следните въпроси: 

• Паркирането на  автомобили  в забранените зони и места; 
• Бързото каране на автомобили в с.Брестовене ; 
• Високата популация на кучета; 
• Кражбите на селскостопанска продукция; 

         При Общинския съвет се изгради Обществен съвет по ред и сигурност, който съвместно с 
ПУ трябва да решим редица въпроси от полза и в интерес на обществото. 

         Г-н Зам.-кмет Ертан Бахар е Председател на МК  по безопасност на движението и в най-

скоро време трябва да проведем  заседание на комисията за  уличната маркировка и  

актуализация на пътните знаци. 

         Знам един въпрос, който вълнува хората от с.Острово – назначаването на Младши 

районен инспектор в с.Острово и то човек от селото. Процедурата по откриването на такава 
бройка е много продължителна и ще бъде необходима поне още една година за това. 
          В последните години има спад на престъпленията и  запазване висок процент на 
разкриваемостта – 71-73 %. 

          Бехчет Хадживели – във връзка с опазване на селскостопанската продукция, трябва в 
най-скоро време да проведем общоселско събрание и среща с всички  животновъди в 
с.Острово, за да уточним начина на работа и действията, които ще бъдат предприети. 

          Атике Ешреф – мен повече ме интересуват бездомните кучета. 
          Мехмед Хасан – бездомните кучета са проблем на общината. 
          Предвид това, че информацията е за сведение на Обшинския съвет, решения по нея не се 
приеха. 
        ПО  ТРЕТА ТОЧКА                                              

        3. Информация  за дейността на Местната комисия за борба с противообществени 

прояви на малолетни и непълнолетни гр.Завет  през 2007 година. 

                                                                                     Докл.:Н.Хавенгели–Секретар  на МК 

        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 №50: 

 

       50. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.7, ал. 2 от Закона за борба срещу обществените прояви на малолетни и 

непълнолетни Общинският съвет гр.Завет РЕШИ: 

      1. Приема информацията за дейността на МКБППМН гр.Завет през 2007 година. 
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и Областия 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 

Окръжния съд гр.Разград по реда на АПК. 

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

 

        ПО  ЧЕТВЪРТА ТОЧКА                                              

        4. ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ. 

        ОТНОСНО:   

        4.1. Промени в състава на постоянните комисии при ОбС – Завет. 

                                                                                   Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС 

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

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е №51: 



 

        51.Във връзка с освобождаването на общинския съветник Севдим Мустафа Ибрям от 
състава на Общинския съвет и определяне на негово място на общинския съветник Ерол Дауд 

Юсеин , се налага актуализиране съставите на постоянните комисии, чийто член е бил г-н 

Севдим Мустафа Ибрям. 

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

самоуправление и местната администрация, Общинският съвет гр.Завет  РЕШИ: 

        1.Прави следните промени  в съставите на  изградените към Общинския съвет постоянни 

комисии, както следва: 
          1.1.Освобождава от състава на ПК „Здравеопазване, социални дейности и трудови 

ресурси „ г-н Севдим Мустафа Ибрям. 

          1.2.Избира за член на ПК „Здравеопазване, социални дейности и трудови ресурси” 

общинския съветник г-н Ерол Дауд Юсеин. 

          1.3.Освобождава от състава на ПК „Икономическа и инвестиционна политика, 
строителство, промишленост, търговия, транспорт, съобщения, електроснабдяване, селско 

стопанство, “В и К”  г-н Севдим Мустафа Ибрям 

          1.4.Избира за член на ПК „Икономическа и инвестиционна политика, строителство, 

промишленост, търговия, транспорт, съобщения, електроснабдяване, селско стопанство, “В и К   

общинския съветник  г-н Ерол Дауд Юсеин. 

  2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и Областия 
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 Окръжния съд гр.Разград по реда на АПК. 

Гласували за решението–15/петнадесет/.Против–0/нула/.Въздържали  се– 0/нула/.                  

 

               4.2. Предоставяне на безвъзмездна  парична помощ  на  Селиме Сали Хасан от 

с.Острово. 

                                                                                   Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС 

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

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е №52: 

 

       52. В канцеларията на Общинския съвет е постъпила молба с Вх.№ 28/25.03.2008 година от 
Селиме Сали Хасан от с.Острово. Същата е болна от изключително сериозно заболяване на 
нервната система – „Паркинсон”, за което са и необходими скъпоструващи медикаменти. 

Селиме Сали е представила няколко епикризи, които удостоверяват нейното здравословно 

състояние. Съпругът и от дълги години е безработен, за да полага грижи за Селиме Сали, която 

следствие на заболяването е трудно подвижна. Предвид това, че същата е определена от ТЕЛК  

за инвалид  І група  с придружител, Селиме Сали получава сравнително по-висока пенсия и по 

стандартите на Агенцията за социално подпомагане  не подлежи на допълнително подпомагане, 
освен определените  със закон  добавки. Селиме Сали се нуждае от лекарство, което  и 

изключително скъпоструващо и моли за  еднократна финансова помощ.        

        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  Салиме Сали Хасан  от 
с.Острово, ЕГН 5608185093  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 №52 на  

поименно гласуване. Резултатите от поименното гласуване са  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 отсъства 

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: 16 

 

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

 

               4.3.  Предоставяне на безвъзмездна  парична помощ  на  Истиляна Минкова Илиева   

от  гр.Завет, ул.”П.Хилендарски” №41. 

                                                                                  Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС 

 

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

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е №53: 

 

        53. В канцеларията на Общинския съвет е постъпила молба с Вх.№ 16/07.02.2008 година от 
Истиляна Минкова Илиева от гр.Завет.  Г-жа Минкова е   санкционирана от Агенцията по 

заетостта и е наказана за срок от една година. Истиляна Минкова  от няколко месеца  е без 
работа и няма никакви доходи. Живее в къщата на родителите си, които са починали. Съпругът 
и не  съжителства с нея и дъщеря и Гергана Атанасова, която е ученичка в 6 клас на СОУ 

„Св.Св. Кирил и Методий” гр.Завет. Поради това, че не разполага с необходимите финансови 

средства  Истилияна Минкова има задължения  към  „Електроразпреление” и „В и К”.  

        Предвид това, че е наказана от Бюрото по труда, Истиляна Минкова не подлежи на 
подпомагане от страна на Агенцията за социално подпомагане. 
        Дъщеря и Гергана Атанасова има сериозна заболяване на черния дроб, за което има 
представена епикриза,  и се нуждае  периодически от  амбулаторно лечение в град Варна. 



Предстои нов курс на лечение на детето, но майката не разполага с необходимите средства. 
Истиляна Минкова  моли за  отпускане на  еднократна финансова помощ, за осигури така 
необходимото лечение на дъщеря си.        

        Предвид   изложеното  и на снование чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският  
съвет  гр.Завет РЕШИ: 

        1. Отпуска еднократно безвъзмездна финансова помощ на  Истиляна Минкова Илиева от 
гр.Завет, ул.”П.Хилендарски” №41, ЕГН  5603035090  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 №53 на  

поименно гласуване. Резултатите от поименното гласуване са  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 отсъства 

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: 16 

 

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

 

       4.4.   Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9  на Общинския съвет гр.Завет  

за определяне  и администрирането на местните такси, цени  на услуги и права 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  следното                                         

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е №54: 

 

       54.Съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси „ Общинският съвет приема наредба 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.” Такава Наредба  е 
приета, но периодичсеки се правят промени по нея.   
       Предвид изложеното  и на основание чл. 21, ал. 2  във връзка с чл.21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА   

и чл.9 от Закона за местните данъци и такси , Общинският съвет гр.Завет РЕШИ: 

       1. Приема Наредба за изменение и допълнение на  Наредба №9 Общинския съвет гр.Завет  
за определяне  и администрирането на местните такси, цени  на услуги и права на територията 
на община Завет./Приложение № 1/ 

      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. 

7 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява  в протокола от 

заседанието. 

       Предвид гореизложеното  г-н Мехмед Хасан  подложи  текста по Решение №54 на  

поименно гласуване. Резултатите от поименното гласуване са  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 отсъства 

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: 16 

 

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

               

        4.5. Отдаване под наем на помещение в „Младежки дом” гр.Завет. 

                                           Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 

 



По докладната записка се направиха следните коментари: 

Димитър Ковачев – защо се прави това ограничение в т.6 да се предостави 

помещението само на банки? Аналогично е в следващата докладна за Веселец – защо се прави 

такова ограничение? 

Фатме Хавенгели – защото съгласно  Наредба № 7 на Общинския съвет, наемите, 
определени за предоставяне на офиси на банки са най-високи и ако се допусне и участие  на 
други фирми, то следва  да се намали наемната цена. Относно обекта във Веселец, постъпили са 
няколко искания   за ползване на това помещение и то само от шивашки фирми. 

С последвалото гласуване Общинският съвет прие следното 

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е №55: 

 
        55.Проявен е интерес от „Инвестбанк” гр.Русе за откриване на техен офис в гр.Завет.  
        В сградата на Младежки дом гр.Завет има подходящо помещение, което не се ползва и 

може да бъде отдадено под наем.   

        Помещението, предмет на интереса, са част от имот - частна общинска собственост, 
описан в АЧОС №27/01.07.1997 год. С последните промени в ЗОС и Наредба №2 за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр.Завет 
отдаването под наем на такива имоти става след решение на Общински съвет и провеждане на 
търг или конкурс, като срока на договора може да бъде най много до 10 години. 

        Предвид  изложеното  и на основание  чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.1, 

ал.2 и ал.3 от ЗОС и чл.22, ал.1 и ал.2  от Наредба №2 за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Общинският съвет гр.Завет  РЕШИ: 

         1. Възлага на Кмета на общината да подготви и проведе явен търг за отдаване под наем на 
помещение, находящо се в Младежки дом  гр.Завет, област Разград, кв.44 , УПИ „Младежки 

клуб” с площ 44,45 м2
, съответно  ½ идеални части от WС с полезна площ 9,20 м2 и ½  идеални 

части от фоайе и коридори с полезна площ 18,26 м2
 при следните условия: 

1.1. Начална тръжна наемна цена 362,40 лв. с ДДС/месечно.  

1.2. Стъпка на наддаване в размер на 5% от началната тръжна цена – 18,12 лв.  
1.3. Депозит за участие в търга в размер на 724,80 лв. – 2 начални тръжни наемни 

цени 

1.4. Тръжната документация се закупува от Дирекция “УТОС”, стая 206 на Община 
Завет срещу 40 лв., платими в брой в касата на общината. 

1.5. Възлага на Кмета на Община Завет да подготви и проведе търга, да одобри 

спечелилия търга участник и да сключи договор за наем за срок от три години. 

1.6. Ограничения за участие в търга – на търга ще бъдат допускани само банки.  

 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 решението 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 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява  в протокола от 

заседанието. 

       Предвид гореизложеното  г-н Мехмед Хасан  подложи  текста по Решение №55 на  

поименно гласуване. Резултатите от поименното гласуване са  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 отсъства 

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 

 

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

 

               

        4.6. Отдаване под наем на помещения на първи етаж от двуетажна масивна сграда 

със ЗП 250 кв.м с.Веселец, община Завет, кв. 38, УПИ ІV по плана на селото. 

                                                                                      Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 

 

       С последвалото гласуване Общинският съвет прие  следното                                         

 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е №56: 

 

      56. Постъпили са молби от фирми с шивашка дейност за разкриване на работни места и 

наемане на помещения от първи етаж на двуетажна масивна сграда в с.Веселец, община Завет, 
кв.38, УПИ ІV по плана на селото. В сградата  има подходящи на първия етаж – зала и стаи, 

които не се ползват от години.   

      Помещенията, предмет на интереса, са част от имот - публична общинска собственост, 
описани в АПОС №37/06.11.1997 год. С последните промени в ЗОС и Наредба №2 за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр.Завет 
отдаването под наем на такива имоти става след решение на Общински съвет и провеждане на 
търг или конкурс, като срока на договора може да бъде до 5 години. 

      Предвид  изложеното  и на  основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 от 
ЗОС и чл.20, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество на Общинският съвет гр.Завет  РЕШИ: 

      1.Възлага на Кмета на общината да подготви и проведе явен търг за отдаване под наем на 
помещения, находящи се на първия етаж от двуетажна масивна сграда с. Веселец, община 
Завет, кв.38, УПИ ІV по плана на селото с обща площ 227.86 м2

, състоящ се от следните 
помещения : 

• Производствено помещение с полезна площ 127,88 м2
 

• Офис помещение с полезна площ 30,34 м2
 

• Складови помещения с обща полезна площ 19,00 м2 
 

• ½ идеални части от WС с полезна площ 15,97 м2
 

• ½  идеални части от фоайе и коридори с полезна площ 34,67 м2
 

Търгът да се проведе при следните условия: 

1.1. Начална тръжна наемна цена 582,56 лв. с ДДС/месечно.  

1.2. Стъпка на наддаване в размер на 5% от началната тръжна цена – 29,13 лв.  
1.3. Депозит за участие в търга в размер на 1 165,12 лв. – 2 начални тръжни наемни 

цени 

1.4. Тръжната документация се закупува от Дирекция “УТОС”, стая 206 на Община 
Завет срещу 40 лв., платими в брой в касата на общината. 

1.5. Възлага на Кмета на Община Завет да подготви и проведе търга, да одобри 

спечелилия търга участник и да сключи договор за наем за срок от 5 години. 



1.6. Ограничения за участие в търга – на търга ще бъдат допускани само юридически 

лица с предмет на дейност – шивашка. 
          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.Настоящето решението 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 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява  в протокола от 

заседанието. 

       Предвид гореизложеното  г-н Мехмед Хасан  подложи  текста по Решение №56 на  

поименно гласуване. Резултатите от поименното гласуване са  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 отсъства 

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: 16 

 

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

                

      4.7.Ползване на безлихвен кредит от Община Завет за закупуване на съдове за събиране 

на битови отпадъци и сметоизвозваща техника за въвеждане на организирано 

сметосъбиране във всички населени места от общината 

                                                                                       Докл.:А.Велиев – Кмет на Община  

     С последвалото гласуване Общинският съвет прие  следното                                         

 

                                                     Р Е Ш Е Н И Е №57: 

 

       57. Реализирането на проекти в областта на управление на отпадъците се подпомага със 
средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда 
/ПУДООС/ към Министерство на околната среда и водите /МОСВ/. Едни от проектите, за които 

се отпускат средства са за въвеждане на система за организирано събиране и транспортиране на 
отпадъците, като финансирането е под формата на безвъзмездна помощ в размер до 70% от 
общата стойност на проектите и 30% безлихвен заем. 

       Общинска администрация е изготвила проект за отпускане на безвъзмездна помощ и 

безлихвен заем за закупуване на съдове за събиране на отпадъци /кофи тип “карнобатски” и 



контейнери тип “Бобър”/ и сметоизвозващ автомобил /”BMC” с надстройка за отпадъците 
15+1,5 м3/ на стойност 351 218.00 лв. Проектът ще бъде внесен в ПУДООС и предвижда 
въвеждане на организирано сметосъбиране във всички населени места от общината. 
       За отпускане на този безлихвен заем е необходимо решение на Общински съвет гр. Завет за 
ползване на заема в съответствие с критериите и условията за финансиране на проекти в 
областта на управление на отпадъците, определени от ПУДООС. 

          Предвид  изложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,, във връзка с чл.13 и чл.17 от Закона за общинския 
дълг Общински съвет гр. Завет  РЕШИ: 

 

          1.Упълномощава кмета на Община гр.Завет,  г-н Ахтер Велиев,  да кандидатства пред 

ПУДООС към МОСВ за отпускане на безвъзмездна помощ и  безлихвен заем за въвеждане на 
организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места от Община Завет 
чрез закупуване на съдове за събиране на отпадъци и сметоизвозващ автомобил на стойност 
351 218.00 лв., като размерът на безлихвения заем е 105 365.62 лв. / 30% от стойността на 
проекта/ със срок на погасяване 5 години от датата на получаването му. 

          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. 

10 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява  в протокола от 

заседанието. 

       Предвид гореизложеното  г-н Мехмед Хасан  подложи  текста по Решение №57 на  

поименно гласуване. Резултатите от поименното гласуване са  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 отсъства 

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 

 

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

 

ПО ПЕТА ТОЧКА 

РАЗНИ. 

По пета точка се направиха следните изказвания: 
Димитър Ковачев - Кога ще се проведе търг за жилищния блок в гр.Завет? 



Мехмед Хасан – проблемът  е, че досега юриста и г-ца Кулева  неможаха да определят 
оценител, който да изготви актуална оценка на обекта, заедно с  прилежащата земя и ОПС. 

Решад Фучиджи – определянето на оценител става с конкурс. До две седмици ще се проведе 
конкурс и ще се определи оценител. 

  

           Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общинския съвет закри настоящето 

заседание в 17.45 часа. 
           Преписи от настоящия протокол да се представят на Областния управител на Областна 
администрация  с център Разград и Районна прокуратура гр.Кубрат.       
 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: ________________         

                                      /М.Хасан/ 

РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ: ____________ 

                                             /Кр.Цвяткова/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                        /Кр.Цвяткова/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: ________________         

                                                                                                             /М.Хасан/ 

                                                             РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ: ____________ 

                                                                                                                     /Кр.Цвяткова/ 
 

 

 

 

 

 



 

 


