ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

П Р О Т О К О Л
№ 08

Днес 29.04.2008 година от 16.00 часа в заседателната зала на Община гр.Завет на
основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
се проведе заседание на Общинския съвет гр.Завет. На заседанието присъстват всички 17
общински съветници.
Освен общинските съветници в заседанието взеха участие: Ахтер Сюлейманов Велиев
– Кмет на Община, Динчер Османов Къров – кмет с.Брестовене, Гюнер Али Юдаи – кмет на
с. Веселец, Зелиха Юмер Руфад – кмет с. Прелез, Атике Ешреф – Кмет с.Сушево, Сезгин
Юмер - директор на дирекция, Решат Фучиджи – ст.юрисконсулт.
Председателят на Общинския съвет г-н Мехмед Хасан Халил откри заседанието на
Общинския съвет и предложи то да протече при следния :
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.
ОТНОСНО:
1.1.Кандидатстване на община Завет по Оперативна програма „Регионално развитие” с
проект: Провеждане на енергоефективни мерки и извършване на строително-монтажни работи
за сградата на ЦДГ „Радост”, с.Острово, Община Завет.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
1.2. Кандидатстване на община Завет по Оперативна програма „Регионално развитие” с
проект: Провеждане на енергоефективни мерки и извършване на строително-монтажни работи
за сградата на ЦДГ „Червената шапчица”, с.Брестовене, Община Завет
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
1.3. Приемане на критерии за отпускане на еднократна парична помощ по решение на
Общинския съвет
Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС
1.4. Предоставяне на безвъзмездна парична помощ на Бейти Сали Адем от гр.Завет,
ул.”Лудогорие” № 98, ЕГН 6611285063
Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС
1.5. Отмяна на Решение №55 и Решение №56, приети по Протокол № 07/ 31.03.2008г. на
Общинския съвет гр.Завет.
Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС
1.6.Прехвърляне на бюджетен кредит за ликвидиране на последиците от стихийно
бедствие.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
2.Разни.
Други предложения не се направиха. С последвалото гласуване Общинският съвет прие с
16/шестнадесет/ гласа „За” , против–0/нула/, въздържали се–0 /нула/ следното
Р Е Ш Е Н И Е №58:
58. Общинският съвет гр.Завет приема така направеното предложение за дневен ред да
стане дневен ред на настоящето заседание на съвета.

ПО ПЪРВА ТОЧКА.
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ .
ОТНОСНО:
1.1.Кандидатстване на община Завет по Оперативна програма „Регионално
развитие” с проект: Провеждане на енергоефективни мерки и извършване на строителномонтажни работи за сградата на ЦДГ „Радост”, с.Острово, 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 №59:
Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1
„Дребномащабни местни инвестиции”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG161РО001/4.1-01/2007: „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна
образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”.
Образователната инфраструктура в община Завет не е приспособена към настоящите
нужди и е в лошо техническо състояние.
Някои сгради не са ремонтирани през последните 10 години и се нуждаят от сериозни
инвестиции за обновяването си.
Предвид
изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общински съвет гр.Завет с 16/шестнадесет/ гласа
„за” , „против”–0 /нула/, „въздържали се” – 0 /нула/ РЕШИ:
1. Дава своето съгласие Община Завет да кандидатства по Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”,
Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BGPO001/4.1-01/2007 с проект: Провеждане на енергоефективни мерки и
извършване на строително-монтажни работи за сградата на ЦДГ „Радост”, с.Острово,
Община Завет.
2. Предназначението на сградата обект на интервенция по проекта да не се променя за
период не по-малък от 15 години след приключване на дейностите по проекта.
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
4. Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК.

1.2. Кандидатстване на община Завет по Оперативна програма „Регионално
развитие” с проект: Провеждане на енергоефективни мерки и извършване на строителномонтажни работи за сградата на ЦДГ „Червената шапчица”, с.Брестовене, 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 №60:

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално
развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.1
„Дребномащабни местни инвестиции”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG161РО001/4.1-01/2007: „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна
образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие”.
Образователната инфраструктура в община Завет не е приспособена към настоящите
нужди и е в лошо техническо състояние.
Някои сгради не са ремонтирани през последните 10 години и се нуждаят от сериозни
инвестиции за обновяването си.
Предвид
изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общински съвет гр.Завет с 16/шестнадесет/ гласа
„за” , „против” – 0/нула/, „въздържали се” –0 /нула/ РЕШИ:
1. Дава своето съгласие Община Завет да кандидатства по Оперативна програма
„Регионално развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”,
Операция 4.1 „Дребномащабни местни инвестиции”, Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BGPO001/4.1-01/2007 с проект: Провеждане на енергоефективни мерки
и извършване на строително-монтажни работи за сградата на ЦДГ „Червената
шапчица”, с.Брестовене, Община Завет.
2. Предназначението на сградата обект на интервенция по проекта да не се променя за
период не по-малък от 15 години след приключване на дейностите по проекта.
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
4. Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК.

1.3. Приемане на критерии за отпускане на еднократна парична помощ по решение на
Общинския съвет
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 №61:
Предвид това, че през настоящата година са постъпили много молби за еднократно
подпомагане, а Общината не разполага с много средства за тази цел, се наложи да се изготвят
и приемат Критерии за отпускане на еднократна парична помощ по решение на
Общинския съвет. Постоянната комисия по въпросите на здравеопазването и социалните
дейности, черпейки опита на съседни Общински съвети, разгледа и изготви Проект за
„Критерии за отпускане на еднократна парична помощ по решение на Общинския
съвет”.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.Завет с 16/шестнадесет/ гласа „за” , „против”–0/нула/, „въздържали се”–0 /нула/ РЕШИ:
1.Приема Критерии за отпускане на еднократна парична помощ по решение на
Общинския съвет, както следва:
A. Молителят подава молба за еднократна парична помощ, придружена със следните
документи:
a. Медицинска епикриза / ако има такава/
b. Разходно-оправдателен документ
B. Молителят да има постоянен адрес на територията на община Завет;
C. Становище на Кмета на населеното място, на което е жител молителя;
D. Становище на Дирекция „СП” за социалния статус на молителя;

E. Становище на ПК „Здравеопазване и социални дейности” относно извършената
проверка на място за фактическото състояние на нещата;
F. Лицето, подало молба и неговото семейство да няма втори жилищен имот;
G. Лицето,подало молба или неговата съпруга/ нейният съпруг/ да няма действаща фирма
към момента на подаване на молбата;
H. С предимство се ползват лицата, на които им предстои животоспасяваща операция или
лечение;
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.
1.4. Предоставяне на безвъзмездна парична помощ на Бейти Сали Адем от гр.Завет,
ул.”Лудогорие” № 98, ЕГН 6611285063
Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС
Предвид това, че докладната записка бе разгледана
съветници, изказвания по нея не се направиха.
Общинският съвет гр.Завет прие следното

предварително от общинските

Р Е Ш Е Н И Е №62:
При Кмета на Общината и в канцеларията на Общинския съвет е постъпила молба с Вх.№
31/04.04.2008 година от Бейти Сали Адем от гр.Завет. Бейти Сали Адем е пенсионер по болест
І група, защото през 2006 година му е направена ампутация на десния крак. Поради това, че
същият не може да се движи нормално, не може и да упражнява обществено-полезен труд. В
началото на 2008 година в Клиниката по неврохирургия – УМБАЛ „Св.Анна” гр.Варна е
извършена изключително сложна операция на сина му Ертуч Бейти Сали, който е на 15
години. Извършена е „краниектомия субокципиталис, евакуацио кисте”. Оперативната
интервенция ще бъде последвана от допълнително следоперативно лечение и периодични
прегледи, видно от приложената към молбата епикриза, за което ще бъдат необходими
сериозни финансови средства. Семейството е в изключително трудно финансово състояние и
се обръща за помощ и подкрепа към органите на местната власт.
Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският
съвет гр.Завет със 17/седемнадесет/ гласа „за” , „против”–0/нула/, „въздържали се”–0
/нула/ от проведено съгласно чл.27, ал. 5 от ЗМСМА поименно гласуване, както следва
Начин на гласуване на
№
по
Име, презиме и фамилия на общинския съветник
съветника
ред
/за, против, въздържал се/
01
Димитър Стефанов Ковачев
ЗА
02
Емил Калинов Стефанов
ЗА
03
Ерол Дауд Юсеин
ЗА
04
Мехмед Рашид Сюлюман
ЗА
05
Мехмед Хасан Халил
ЗА
06
Мехти Илми Махмуд
ЗА
07
Мустафа Ахмед Добруджан
ЗА
08
Ниязи Ниязиев Мехмедов
ЗА
09
Осман Юсеин Осман
ЗА
10
Селиман Илмаз Вели
ЗА
11
Сунай Мехмед Ахмед
ЗА
12
Сюзан Али Хюсмен
ЗА
13
Хюсеин Хайри Руфи
ЗА
14
Шабан Ариф Шабан
ЗА
15
Юлвие Хасан Мемишева
ЗА

16
17

Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев
Общо гласували:

ЗА
ЗА
17

РЕШИ:
1. Отпуска еднократно безвъзмездна финансова помощ на Бейти Сали Адем от гр.Завет,
ул.”Лудогорие” № 98, ЕГН 6611285063 в размер на 300,00 / триста/ лева за посрещане нуждите
на сина му Ертуч Бейти Сали от животоспасяващо лечение. 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.

1.5. Отмяна на Решение №55 и Решение №56, приети по Протокол № 07/ 31.03.2008г.
на Общинския съвет гр.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 №63:

В изпълнение на своите правомощия по чл.31, ал.1, т.4 от Закона за администрацията,
Областният управител на област с административен център гр.Разград, след преглед на
взетите от Общинския съвет решения по Протокол № 07/ 31.03.2008 година ни изпрати писмо
Изх.№ 08-04-4/ 15.04.2008г., към което е приложена
негова Заповед № АК-01-304/15.04.2008г., с която на основание чл.32, ал.2 от Закона за администрацията връща като
незаконосъобразни Решение №55 и Решение №56 от горепосочения протокол. Предвид
изложеното и на основание чл.45, ал.9 във връзка с чл.45, ал.4 от ЗМСМА , Общинският
съвет гр.Завет със 17/седемнадесет/ гласа „за” , „против”–0/нула/, „въздържали се”–0
/нула/ РЕШИ:
1. Отменя свои решения №55 и №56, приети по Протокол № 07/ 31.03.2008г. на
Общинския съвет гр.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.
1.6.Прехвърляне на бюджетен кредит за ликвидиране на последиците от стихийно
бедствие.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
Предвид това, че докладната записка бе разгледана предварително от общинските
съветници, изказвания по нея не се направиха
Общинският съвет гр.Завет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е №64
На 22.04.2008г. през територията на община Завет премина ураганен вятър, нанесъл
сериозни материални щети на 10 общински сгради и частни домове. Част от покривните
конструкции на около 200 частни домове в гр.Завет и 60 къщи в с.Острово са отнесени и

унищожени. Последвалият, след ураганния вятър, проливен дъжд нанесе допълнителни
материални щети на жилищата на пострадалите граждани. Община гр.Завет, като орган на
местното самоуправление, своевременно реагира, като извърши обстоятелствена проверка
на всички пострадали сгради, регистрира размера на нанесените щети и предприе действия за
отстраняване на пораженията от бедствието, укрепване и възстановяване на имотите. На свое
общо заседание от 23.04.2008 година на всички постоянни комисии, изградени при Общинския
съвет гр.Завет, общинските съветниците излязоха единодушно със следното становище:
Кметът на Общината, имайки предвид данните за предстоящи проливни дъждове, да направи
всичко необходимо за оказване на материална помощ на пострадалите граждани и привеждане
на техните жилища във вид, удобен за живеене. За тази целта се закупуват строителни
материали от първа необходимост, които се предоставят на пострадалите, за да могат същите
своевременно да покрият домовете си и да ги предпазят от по-големи щети. Създадената, на
всички нива организация на работа и пълен синхрон между институциите доведе до бързо и
качествено отстраняване на последствията от бурята и поетапното възстановяване на
сградите. Това наложи да се разходват и да продължават да се използват финансови средства
от общинския бюджет, с което населението на общината почувства грижата и отношението
на държавата и в частност на общината, към възникналите проблеми на хората, следствие на
така създадената бедствена ситуация.
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация , чл. 44, ал.1 от Наредба № 10 на Общинския съвет гр.Завет за
условията и реда за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет,
Общинският съвет гр.Завет със
17/седемнадесет/ гласа „за” , „против”–0/нула/,
„въздържали се”–0 /нула/ от проведено, съгласно чл.27, ал. 5 от ЗМСМА, поименно
гласуване, както следва
№
Начин на гласуване на
по
Име, презиме и фамилия на общинския съветник
съветника
ред
/за, против, въздържал се/
01
Димитър Стефанов Ковачев
ЗА
02
Емил Калинов Стефанов
ЗА
03
Ерол Дауд Юсеин
ЗА
04
Мехмед Рашид Сюлюман
ЗА
05
Мехмед Хасан Халил
ЗА
06
Мехти Илми Махмуд
ЗА
07
Мустафа Ахмед Добруджан
ЗА
08
Ниязи Ниязиев Мехмедов
ЗА
09
Осман Юсеин Осман
ЗА
10
Селиман Илмаз Вели
ЗА
11
Сунай Мехмед Ахмед
ЗА
12
Сюзан Али Хюсмен
ЗА
13
Хюсеин Хайри Руфи
ЗА
14
Шабан Ариф Шабан
ЗА
15
Юлвие Хасан Мемишева
ЗА
16
Юмер Али Юзеир
ЗА
17
Юсеин Адемов Зекериев
ЗА
Общо гласували:
17

РЕШИ:
1.Изменя бюджета на Община гр.Завет за 2008 година, както следва:
1.1.Намалява в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева § 1015 /разходи и материали/ от
местна дейност 6 1 619 /други дейности по жил. стр., БКС и регионално развитие/;
1.2.Намалява в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева §1020 /разходи за външни услуги/ от
местна дейност 8 3 832 /служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища/;

1.3.Намалява в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева § 1015 /разходи и материали/ от
местна дейност 1 1 122 /Общинска администрация/;
1.4.Увеличава в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева § 1015 /разходи и материали/
на местна дейност 2 5 284 /Ликвидиране на последствия от стихийни бедствия и
производствени аварии/;
1.5.Увеличава в размер на 500 /петстотин/ лева § 1016 /разходи за вода, горива и
енергия/ на местна дейност 2 5 284 /Ликвидиране на последствия от стихийни бедствия и
производствени аварии/;
1.6.Увеличава в размер на 17 000 /седемнадесет хиляди/ лева § 1020 /разходи за външни
услуги/ на местна дейност 2 5 284 /Ликвидиране на последствия от стихийни бедствия и
производствени аварии/;
1.7.Увеличава в размер на 2 500 / две хиляди и петстотин/ лева § 1098 / други разходи,
некласифицирани в други параграфи и подпараграфи/ на местна дейност 2 5 284 /Ликвидиране
на последствия от стихийни бедствия и производствени аварии/;
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния управител на
Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
3. Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
ПО ВТОРА ТОЧКА.
РАЗНИ.
По втора точка изказвания не се направиха.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общинския съвет закри настоящето
заседание в 16.55 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/

