ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

П Р О Т О К О Л
№ 51
Днес 21.09.2011 година от 11.00 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 участие взеха: Ахтер Сюлейманов Велиев
– кмет на Община Завет, Ертан Сали Бахар – зам.-кмет на Община Завет, Зюлфие Алиосманова
Исмаил – зам.кмет на Община, Халиме Мехмедова Добруджан – секретар на Община, Динчер
Османов Къров – кмет с.Брестовене, Бехчет Хадживели – кмет с.Острово, Зелиха Руфад – кмет
с.Прелез, Гюнер Юдаи – кмет с.Веселец, Ферад Сафет Али – кмет с.Иван Шишманово, Атике
Махмуд Ешреф – кмет с.Сушево, Сезгин Юмер Али – директор „ФУС”, Виолетка Кулева –
директор „УТОС”, Четин Емин – гл.експрет „Образование и култура”.
Председателят на Общинския съвет г-н Мехмед Хасан Халил откри заседанието и
предложи то да протече при следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.
ОТНОСНО:
1.1. Упълномощаване временно изпълняващият длъжността Кмет на Община Завет да
издаде Запис на Заповед за обезпечаване пълния размер на авансовото плащане по Договор №
BG161PO001/4.1-01/2007/061 от 24.06.2010 г. и Анекс №1 от 15.09.2011 г., сключени между
МРРБ и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Регионално развитие” (2007 - 2013 г.) за проект „Провеждане на енергоефективни
мерки и извършване на строително - монтажни работи за сградите на ОУ „Христо Ботев” и
ЦДГ „Радост” в село Острово, община Завет”.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
1.2. Удължаване срока на Договор за наем Рег.№83/30.10.2008г. за ползване на помещение
в кметство с.Брестовене, община Завет за апаратна на „АВС” ООД – гр.Разград за доставка на
кабелна телевизия.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
1.3. Утвърждаване съществуването на маломерни и слети паралелки в учебните заведения
на територията на община Завет и осигуряване на допълнителни средства за учебната
2011/2012 година за обезпечаване на учебния процес извън определените по ЕРС в ОУ „Васил
Левски” с.Сушево, ОУ „Хр.Ботев” с.Веселец, ОУ „Хр.Ботев” с.Острово, ОУ „Хр.Ботев”
с.Брестовене, СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Завет и ПГЗ „К.А.Тимирязев” гр.Завет.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
1.4. Определяне на средна месечна посещаемост в целодневните детски градини на
територията на община Завет.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
1.5.Продажба на нежилищни имоти – частна общинска собственост.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
1.6. Предоставяне на еднократни парични помощи.
Докл.: М.Хасан – председател ОбС
1.7. Частично изменение на действащия подробен устройствен план на с.Брестовене,
одобрен със Заповед №573 от 25.06.1968г. – за част от кв.511 УПИ /парцел/ част от пл.№ 982.
Докл.: А.Велиев–Кмет на община

1.8. Избор на временно изпълняващи длъжността „Кмет на Община” и “Кмет на
кметство”във връзка с чл.42., ал.6 от ЗМСМА.
Докл.: А.Велиев–Кмет на община
2.Разни.
С последвалото гласуване със 17/седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/,
„Въздържали се”–0 /нула/ Общинският съвет гр.Завет прие така направеното предложение за
дневен ред да стане дневен ред на настоящето заседание.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.
1.1. Упълномощаване временно изпълняващият длъжността Кмет на Община Завет
да издаде Запис на Заповед за обезпечаване пълния размер на авансовото плащане по
Договор № BG161PO001/4.1-01/2007/061 от 24.06.2010 г. и Анекс №1 от 15.09.2011 г.,
сключени между МРРБ и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007 - 2013 г.) за проект
„Провеждане на енергоефективни мерки и извършване на строително - монтажни
работи за сградите на ОУ „Христо Ботев” и ЦДГ „Радост” в село Острово, община
Завет”.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
С последвалото гласуване Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ № 353:
Във връзка с необходимостта от повторно удължаване с два месеца на срока за
изпълнение на Договор № BG161PO001/4.1-01/2007/061 от 24.06.2010 г. и Анекс №1 от
15.09.2011 г., сключени между МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално
развитие” (2007 - 2013 г.) и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
за проект „Провеждане на енергоефективни мерки и извършване на строително - монтажни
работи за сградите на ОУ „Христо Ботев” и ЦДГ „Радост” в село Острово, община Завет” е
необходимо да представим пред Оперативна програма „Регионално развитие” комплект
документи – Искане за изменение на договор чрез анекс, включващ Запис на заповед за
стойността на авансовото плащане от ОПРР. Той трябва да е със срок два месеца след
приключване на новата продължителност на проекта, т.е. до 24.02.2012 г.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.24 от ЗМСМА във
връзка с Указания относно промяна на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007 - 2013 г.), Общинският съвет
гр.Завет със 17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/ от
проведено, съгласно чл.27, ал. 5 от ЗМСМА, поименно гласуване, както следва:
№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07

Име, презиме и фамилия на общинския
съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Ерол Дауд Юсеин
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан

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

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
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:

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
17
РЕШИ:

1. Упълномощава временно изпълняващият длъжността Кмет на Община Завет да
издаде в полза на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”
следното обезпечение, гарантиращо плащането по Договор № BG161PO001/4.1-01/2007/061 от
24.06.2010 г. и Анекс №1 от 15.09.2011 г., а именно: Запис на Заповед без протест и без
разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие”
(2007 - 2013 г.) в размер на 263 225,81 лв. (двеста шестдесет и три хиляди двеста двадесет и пет
лева 81 стотинки), платим при предявяване, който да обезпечава пълния размер на авансовото
плащане.
2. Издаването на Записа на Заповед от временно изпълняващият длъжността Кмет на
Община Завет да се извърши по реда на горецитирания Договор № BG161PO001/4.101/2007/061 от 24.06.2010 г. и Анекс №1 от 15.09.2011 г. за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по образец, предоставен от Договарящия орган.
3. Настоящето решение да бъде изпратено на изпълняващият длъжността Кмет на
Община Завет и Областния управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
1.2. Удължаване срока на Договор за наем Рег.№83/30.10.2008г. за ползване на
помещение в кметство с. Брестовене, община Завет за апаратна на „АВС” ООД –
гр.Разград за доставка на кабелна телевизия.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
С последвалото гласуване Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ № 354:
„АВС” ООД - гр.Разград е наемател на помещение в кметство с.Брестовене, община
Завет, представляващ част от имот – публична общинска собственост с площ 12,60 м2 и ½
идеална част от фоайе и коридор с полезна площ 10,10 м2. Договорът за наем е сключен след
проведен търг с явно наддаване за срок от три години и изтича на 30.09.2011 год.
В деловодството на общината е постъпило заявление с вх.№70-18-2/03.09.2011 г. от
Цветан Керчев Керчев – управител на „АВС” ООД - гр.Разград, в което е заявил желание да
бъде удължен срока на договора за наем Рег.№83/30.10.2008 г. със седем години. Максимално
допустимия срок, съгласно Наредба №2 на ОбС- Завет е пет години, от което следва, че
договора може да се удължи само с две години.
До настоящия момент наемателят е бил коректен и е внасял в срок наемните вноски.
Съгласно чл.20, ал.5 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на ОбС – Завет, за имоти публична общинска
собственост, след изтичане на срока на договора за наем, ако същият е по-малък от пет години,

може да се сключи анекс към договора, за период до изтичане на допустимия петгодишен срок,
след решение на общинския съвет по предложение на кмета на общината или определен от него
заместник- кмет.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.20, ал.5 от
Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
ОбС – Завет, Общинският съвет със 17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/,
„Въздържали се”–0 /нула/ от проведено, съгласно чл.27, ал. 5 от ЗМСМА, поименно
гласуване, както следва:
№
по
ред
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
Ерол Дауд Юсеин
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
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

РЕШИ:
1. Да бъде удължен срока на Договор за наем Рег.№83/30.10.2008 г. за ползване на
помещение в кметство с.Брестовене, община Завет за апаратна на фирмата, сключен между
Община Завет и „АВС” ООД до 30.09.2013 год.
2. Възлага на Кмета на Община Завет да подпише Анекс с „АВС” ООД, гр.Разград
за удължаване срока на договора с две години – до 30.09.2013 год.
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
1.3. Утвърждаване съществуването на маломерни и слети паралелки в учебните
заведения на територията на община Завет и осигуряване на допълнителни средства за
учебната 2011/2012 година за обезпечаване на учебния процес извън определените по ЕРС
в ОУ „Васил Левски” с.Сушево, ОУ „Хр.Ботев” с.Веселец, ОУ „Хр.Ботев” с.Острово, ОУ
„Хр.Ботев” с.Брестовене, СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Завет и ПГЗ „К.А.Тимирязев”
гр.Завет.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
С последвалото гласуване Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ № 355:

Постъпили са искания от директорите на училищата от община Завет, както следва:
1.ОУ “Васил Левски “- с.Сушево- вх. №67-05-23/13.09.2011 г.;
2.ОУ “Хр.Ботев “ - с.Веселец- вх. №67-04-23/17.09.2011 г.;
3.ОУ “Хр.Ботев “ с.Острово- вх. №67-03-19/09.09.2011 г.;
4.ОУ “Хр.Ботев “ - с.Брестовене- вх. №67-01-25/09.09.2011 г.
5.СОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” – гр.Завет- вх. №67-02-33/08.09.2011г.
6.ПГЗ”Климент Аркадиевич Тимирязев” – гр.Завет - вх. №67-09-24/12.09.2011г., с които
се иска утвърждаване съществуването на маломерни и слети паралелки, както и осигуряване
на допълнителни средства за учебната 2011/2012 година.
В изпълнение на чл.11,ал.1 т.2 и 3,ал 2 и ал. 3 от Наредба № 7 /29.12.2000г. за
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците, и на децата в паралелките и в
групите на училищата, ДГ, и обслужващите звена / изм. ДВ. бр.70 от 08 август 2008г./, както и
осигуряването на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес, извън
определените по ЕРС и разрешаването на формиране на слети и самостоятелни паралелки с
изключения от минималния брой на учениците в паралелки в горепосочените училища става с
решение на Общинския съвет.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17,ал.1,т.3 от
ЗМСМА и чл.11, ал.1, т.2 и 3, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 /29.12.2000г. за определяне броя на
паралелките, групите и броя на учениците, и на децата в паралелките, и в групите на
училищата, ДГ и обслужващите звена, Общинският съвет гр.Завет със 17 /седемнадесет/
гласа „За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/
РЕШИ:
1.Утвърждава съществуването на маломерни и слети паралелки от 1 до 8 клас за
учебната 2011/2012 година в ОУ “Васил Левски “-с.Сушево, както следва:
1. I -клас- 12 ученика-самостоятелна паралелка
2. ІІI- клас- 11 ученика-самостоятелна паралелка
3. V- клас- VІІI клас-слята паралелка от 16 ученика
4. VI- клас- 12 ученика-самостоятелна паралелка
2. Осигурява допълнителни средства за учебната 2011/2012 за обезпечаване на учебния
процес, извън определените, за 17 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за ОУ
“Васил Левски “-с.Сушево.
3. Утвърждава съществуването на маломерни и слети паралелки от 1 до 8 клас за
учебната 2011/2012 година в ОУ”Хр.Ботев “ с.Веселец , както следва:
1. I- клас-ІІI клас-слята паралелка от 11 ученика
2. II -клас- 12 ученика-самостоятелна паралелка
4. VII -клас- 17 ученика-самостоятелна паралелка
5. V- клас-VІІI клас-слята паралелка от 24ученика
4. Осигурява допълнителни средства за учебната 2011/2012 за обезпечаване на учебния
процес, извън определените, за 10 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за
ОУ”Хр.Ботев “ с.Веселец.
5. Утвърждава съществуването на маломерни и слети паралелки от 1 до 8 клас за
учебната 2011/2012 година в ОУ”Христо Ботев” – с.Брестовене, както следва:
1. VI б- клас- 15 ученика-самостоятелна паралелка
2. VIII-клас-14 ученика-самостоятелна паралелка
6. Осигурява допълнителни средства за учебната 2011/2012 за обезпечаване на учебния
процес, извън определените, за 7 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за
ОУ”Хр.Ботев “ с.Брестовене.

7. Утвърждава съществуването на маломерни и слети паралелки от 1 до 8 клас за
учебната 2011/2012 година в СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – гр.Завет, както следва:
1.V”а” клас - 14 ученика-самостоятелна паралелка
8. Осигурява допълнителни средства за учебната 2011/2012 за обезпечаване на учебния
процес, извън определените, за 2 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за
СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – гр.Завет.
9. Утвърждава съществуването на маломерни и слети паралелки от 1 до 8 клас за
учебната 2011/2012 година в ОУ”Христо Ботев” – с.Острово, както следва:
1. I-клас- 15 ученика-самостоятелна паралелка
2. VI- клас- 14 ученика-самостоятелна паралелка
4. VII-клас-11 ученика-самостоятелна паралелка
5. VIII-клас-12 ученика-самостоятелна паралелка
10. Осигурява допълнителни средства за учебната 2011/2012 за обезпечаване на учебния
процес, извън определените, за 18 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за
ОУ”Хр.Ботев “ с.Острово.
11. Утвърждава съществуването на маломерни и слети паралелки от 9 до 12 клас за
учебната 2011/2012 година в ПГЗ”Климент Аркадиевич Тимирязев” – гр.Завет, както следва:
1. Ха -клас-14 ученика-самостоятелна паралелка
2. ХІа -клас-15 ученика-самостоятелна паралелка
3. ХІб -клас-11 ученика-самостоятелна паралелка
12. Осигурява допълнителни средства за учебната 2011/2012 за обезпечаване на учебния
процес, извън определените, за 16 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за
ПГЗ”Климент Аркадиевич Тимирязев” – гр.Завет
13. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
1.4. Определяне на средна месечна посещаемост в целодневните детски градини на
територията на община Завет.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
С последвалото гласуване Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ № 356:
Съгласно разпоредбите на чл. 2, ал. 6 от Наредба № 7 /29.12.2000г. за определяне броя
на паралелките и групите и броя на учениците, и на децата в паралелките и в групите на
училищата, ДГ, и обслужващите звена / изм. ДВ. бр.4 от 15.01.2010 година/ на МОМН,
Общинският съвет е органът, който определя месечната посещаемост в детските заведения на
територията на общината.
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от
ЗМСМА и на основание чл. чл. 2, ал.6 от Наредба № 7 /29.12.2000г. за определяне броя на
паралелките и групите и броя на учениците, и на децата в паралелките в групите на
училищата,ДГ, и обслужващите звена / изм. ДВ. бр.4 от 15.01.2010 година/ на МОМН,
Общинският съвет гр.Завет със 17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/,
„Въздържали се”–0 /нула/
РЕШИ:

1. Определя средна месечна посещаемост както следва:
1.1.За целодневни детски градини с до две групи – 12 деца за учебната 2011 / 2012г.
1.2.За целодневни детски градини с повече от две групи – 14 деца за учебната 2011 /
2012г.
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
1.5.Продажба на нежилищни имоти – частна общинска собственост.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
С последвалото гласуване Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ № 357:
Проявен е интерес от потенциален инвеститор за закупуване на общински нежилищни
имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от ОПФ в землището
на гр.Завет, област Разград, местност „Новите лозя - р”, съгласно действащата КВС на града.
Имотите предмет на интереса са следните:
1. Имот с №088029 с начин на трайно ползване нива, трета категория с площ 2,796 дка;
2. Имот с №088036 с начин на трайно ползване нива, трета категория с площ 3,701 дка;
3. Имот с №088037 с начин на трайно ползване нива, трета категория с площ 3,124 дка;
Имотите не са необходими за нуждите на Община Завет и могат да бъдат продадени.
Ø Съгласно акт за частна общинска собственост №111/15.08.2011 год. недвижим имот:
земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – трета
категория, местност „Новите лозя - р”, ПИ №088029 по КВС на гр.Завет, община Завет,
област Разград, е частна общинска собственост с площ 2,796 дка, при граници и съседи
: север – ПИ №000454 (населено място); изток – ПИ №088058 и ПИ №088059
(стопански двор); юг – ПИ №088067 (стопански двор); запад – ПИ №088036 и ПИ
№088026 (нива).
Данъчната оценка на имота, предмет на продажба е 513,80 лв.
Ø Съгласно акт за частна общинска собственост №112/15.08.2011 год. недвижим имот:
земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – трета
категория, местност „Новите лозя - р”, ПИ №088036 по КВС на гр.Завет, община Завет,
област Разград, е частна общинска собственост с площ 3,701 дка, при граници и съседи
: север – ПИ №088035 (нива); изток – ПИ №088029 /нива/, ПИ №088067 и ПИ
№088069 (стопански двор); юг – ПИ №088037 (нива); запад – ПИ №000339 и ПИ
№000307 (полски път).
Данъчната оценка на имота, предмет на продажба е 625,70 лв.
Ø Съгласно акт за частна общинска собственост №113/15.08.2011 год. недвижим имот:
земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива – трета
категория, местност „Новите лозя - р”, ПИ №088037 по КВС на гр.Завет, община Завет,
област Разград, е частна общинска собственост с площ 3,124 дка, при граници и съседи
: север – ПИ №088036 (нива); изток - ПИ №088069 и ПИ №088072 (стопански двор);
юг – ПИ №000305 (полски път); запад – ПИ №000339 /полски път/.
Данъчната оценка на имота, предмет на продажба е 528,10 лв.
В Закона за общинската собственост и Наредба №2 за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр.Завет е определен реда за
продажба на имоти – частна общинска собственост. Сделките се извършват след решение на
Общински съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс,

като началната продажна цена се одобрява от Общинския съвет и не може да бъде по-ниска от
данъчната оценка. Началните цени при провеждането на търговете или конкурсите не могат да
бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.34,
ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.47, ал.1,
т.1, чл.49, ал.1, чл.49а, чл.89 и чл.91 от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на Общински съвет – Завет, Общинският съвет гр.Завет с 16
/шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/ от проведено,
съгласно чл.27, ал. 5 от ЗМСМА, поименно гласуване, 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
Ерол Дауд Юсеин
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
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
Не участва в гласуването
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
16

РЕШИ:
1. Приема експертните оценки, изготвени от „Неделчев Консулт Груп” ЕООД
гр.Разград, с оценители, извършили оценката: инж.Недялко Енчев Неделчев със Сертификат
№6/12.07.2008 г. и инж.Йорданка Цонева Петрова със Сертификат №100100339/14.12.2009 г.,
на следните общински нежилищни имоти:
1.1. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива
– трета категория, местност „Новите лозя - р”, ПИ №088029 по КВС на гр.Завет, община Завет,
област Разград с площ 2,796 дка по АЧОС №111/15.08.2011 год. с експертна оценка 2 516,40 лв.
без ДДС и данъчна оценка на имота в размер на 513,80 лв.
1.2. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива
– трета категория, местност „Новите лозя - р”, ПИ №088036 по КВС на гр.Завет, община Завет,
област Разград с площ 3,701 дка по АЧОС №112/15.08.2011 год. с експертна оценка 3 330,90 лв.
без ДДС и данъчна оценка на имота в размер на 625,70 лв.
1.3. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива
– трета категория, местност „Новите лозя - р”, ПИ №088037 по КВС на гр.Завет, община Завет,
област Разград с площ 3,124 дка по АЧОС №113/15.08.2011 год. с експертна оценка 2 811,60 лв.
без ДДС и данъчна оценка на имота в размер на 528,10 лв.
2. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на общински
нежилищни имоти:

2.1. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива
– трета категория, местност „Новите лозя - р”, ПИ №088029 по КВС на гр.Завет, община Завет,
област Разград с площ 2,796 дка по АЧОС №111/15.08.2011 год. при начална тръжна цена 2
516,40 лв. без ДДС.
2.2. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива
– трета категория, местност „Новите лозя - р”, ПИ №088036 по КВС на гр.Завет, община Завет,
област Разград с площ 3,701 дка по АЧОС №112/15.08.2011 год. при начална тръжна цена
3 330,90 лв. без ДДС.
2.3. Земеделска земя от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване нива
– трета категория, местност „Новите лозя - р”, ПИ №088037 по КВС на гр.Завет, община Завет,
област Разград с площ 3,124 дка по АЧОС №113/15.08.2011 год. при начална тръжна цена 2
811,60 лв. без ДДС.
3. Възлага на Кмета на община Завет да подготви и проведе търговете, да одобри
спечелилите от търговете участници и да сключи договори за покупко-продажба с класираните
кандидати.
4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Решението подлежи на оспорване в 14- дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр.Разград по реда на АПК.
1.6. Предоставяне на еднократни парични помощи.
Докл.: М.Хасан – председател ОбС
С последвалото гласуване Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ № 358:
При Кмета на Общината и в канцеларията на Общинския съвет са постъпили молби за
предоставяне на еднократна парична помощ, както следва:
1. Молба с Вх.№94.Ц-45-1/ Цонка Стоянова Савова от гр.Завет, ул.„Хан Крум” №17
2. Молба с Вх.№94.Д-104-21/15.08..2011г. от Десислава Манева от гр.Завет , „Хр.Ботев” 23;
3. Молба с Вх.№319/17.08.11г. от Асие Вели Паша от с.Острово;
4. Молба с Вх.№322/23.08.11г. от Урие Мустафа Ибрям от гр.Завет, ул. Байкал №19;
5. Молба с Вх.№324/29.08.2011г от Мехмед Съдкъ Вели от с.Сушево, ул”Витоша” № 9;
6. Молба с Вх.№325/29.08.11г. от Валентина Кънчева Славчева от гр.Завет;
7. Молба с Вх.№326/29.08.11г. от Марин Павлов Стайков от с.Острово, „Т.Войвода” №1;
8. Молба с Вх.№327/02.09.11г. от Тезджан Алчин Салим от с.Острово, Хан Кубрат № 22;
9. Молба с Вх.№32809.09.11г. от Хюсеин Хасан Илрям от гр.Завет, Калето №19;
10. Молба с Вх.№329/13.09.11г. от Фатме Али Цонева от с.Брестовене, Вапцаров №82;
11. Молба с Вх.№331/16.09.11г. от Веселин Митков Петров от гр.Завет, Люлин № 28;
12. Молба с Вх.№332/17.09.11г. от Афе Лютфи Иляз от с.Прелез, Чавдар № 6;
13. Молба с Вх.№333/17.09.11г. от Айлин Сали Мустафа от с.Прелез, Ст.планина №17;
14. Молба с Вх.№334/19.09.11г. от Иванка Радева Иванова от с.Брестовене, Хан Кубрат №37;
15. Молба с Вх.№336/19.09.11г. от Ибрям Шабан Ибрям от гр.Завет, Калето № 7;
16. Молба с Вх.№337/19.09.11г. от Денис Боянов Стоянов от гр.Завет, Ив.Вазов №6;
17. Молба с Вх.№338/19.09.11г. от Нурай Неждет Мехмед от гр.Завет, Росица №6;
Болшинството от случаите се отнасят за здравословни проблеми на хората или техни близки.
Молбите са разгледани на заседание на постоянната комисия „Здравеопазване и социални
дейности” при Общинския съвет гр.Завет. Комисията излиза със СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне
еднократна парична помощ на лицата. Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23
от ЗМСМА, Общинският съвет гр.Завет със 17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–
0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/
Р Е Ш И:

1. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 100 /сто/ лева на Цонка
Стоянова Савова от гр.Завет за лечение.
2. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 150/ сто и петдесет/лева
на Десислава Манева от гр.Завет за лечение на сина и;
3. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 50/петдесет/ на Асие
Вели Паша от с.Острово за лечение;
4. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 100/сто / лева на Урие
Мустафа Ибрям от гр.Завет за лечение;
5. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 60 /шестдесет /лева на
Мехмед Съдкъ Вели от с.Сушево;
6. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 100/сто/ лева на
Валентина Кънчева Славчева от гр.Завет за лечение.
7. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 100 /сто / лева на
Марин Павлов Стайков от с.Острово за лечение ;
8. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 100 /сто / лева на
Тезджан Алчин Салим от с.Острово за лечение ;
9. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 50/петдесет / лева на
Хюсеин Хасан Илрям от гр.Завет;
10. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 100 /сто/ лева на Фатме
Али Цонева от с.Брестовене за лечение.
11. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 50/петдесет / лева на
Веселин Митков Петров от гр.Завет за лечение.
12. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 70/седемдесет / лева на
Афе Лютфи Иляз от с.Прелез.
13. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 80 /осемдесет / лева на
Айлин Сали Мустафа - с.Прелез за покриване на разходите по погребението на баща и.
14. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 50/петдесет / лева на
Иванка Радева Иванова от с.Брестовене ;
15. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 100 /сто/ лева на
Ибрям Шабан Ибрям от гр.Завет,;
16. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 150 / сто и петдесет/
лева на Денис Боянов Стоянов от гр.Завет;
17. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 100 / сто/ лева на Нурай
Неждет Мехмед от гр.Завет;
Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 122
“Общинска администрация”, параграф 4214 /обезщетения и помощи по решение на
Общинския съвет/ .
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
1.7. Частично изменение на действащия подробен устройствен план на с.Брестовене,
одобрен със Заповед №573 от 25.06.1968г. – за част от кв.511 УПИ /парцел/ част от пл.№
982.
Докл.: А.Велиев–Кмет на община
С последвалото гласуване Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ № 359:

В деловодството на общината е постъпило заявление с вх.№94.О-12-3/11.08.2011 г. от
Осман Алиев Османов от с.Брестовене. Същият, съгласно нот. акт №53, т.ІV, дело №278 от
20.05.2011 г., е собственик на реално определена част от поземлен имот пл.№982 от кв.51 по
плана на с.Брестовене и проявява инициатива да изгради постройка в имота. За целта е
необходимо да бъде изработен проект за ЧИ на ПУП за обособяване на урегулиран поземлен
имот (УПИ) с предназначение за индивидуално жилищно строителство.
Съгласно чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ влезлите в сила ПУП могат да се изменят, освен по
ал.1 и когато в съответния срок по чл.208 не е започнала процедура за отчуждаване, т.е. ако в
10-годишен срок от влизане в сила на ПУП не е започнала процедура по отчуждаване, може да
бъде променен плана на населеното място. Тази промяна става след решение на Общински
съвет.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с чл.134, ал.2, т.1, във връзка с чл.208 от
Закона за устройство на територията, Общинският съвет гр.Завет със 17 /седемнадесет/ гласа
„За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/
РЕШИ:
1. Допуска процедура за изменение на действащия ПУП на с.Брестовене, община
Завет за част от имот пл.№982 от квартал 51.
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния
управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК.
1.8. Избор на временно изпълняващи длъжността „Кмет на Община” и “Кмет на
кметство”във връзка с чл.42., ал.6 от ЗМСМА.
Докл.: А.Велиев–Кмет на община
С последвалото гласуване Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ № 360:
Общинската избирателна комисия гр.Завет със свое Решение № 40/ 19.09.2011г. е
регистрирала за участие в предстоящите местни избори г-н Ахтер Сюлейманов Велиев - кмет
на община, г-н Динчер Къров – кмет на кметство с.Брестовене, г-н Бехчет Хадживели – кмет
с.Острово, г-н Гюнер Али Юдаи – кмет с.Веселец, г-жа Зелиха Юмер Руфад – кмет с.Прелез,
г-жа Атике Ешреф – кмет на кметство с.Сушево, Ферад Сафет Али – кмет с.Иван Шишманово.
Предвид изложеното и на основание чл.42, ал.6 от Закона за месното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.104, ал.1 от Изборния кодекс, Общинският съвет
гр.Завет със 17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0

/нула/
Р Е Ш И:
1. Избира г-н Ертан Сали Бахар - заместник кмет на община за временно изпълняващ
длъжността Кмет на Община Завет считано от 21.09.2011г. до полагане на клетва на
новоизбрания кмет на община.
2. Избира г-жа Сибел Сюлейман Идризова – мл.експерт при кметство с.Острово за
временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Острово считано от 21.09.2011г. до
полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство .
3. Избира г-ца Фатме Зияйдин Юмер - ст.специалист при кметство с.Брестовене за
временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Брестовене считано от 21.09.2011г. до
полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметството.

4. Избира г-ца Айше Максут Адем – мл.експерт при кметство с.Прелез за временно
изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Прелез считано от 21.09.2011г. до полагане на
клетва от новоизбрания кмет на кметството .
5. Избира г-жа Затие Хасан Халил – ст.специалист при кметство с.Веселец за временно
изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Веселец считано от 21.09.2011г. до полагане на
клетва от новоизбрания кмет на кметството .
6. Избира г-жа Хатче Ремзиева Ахмед – мл.специалист при кметство с.Сушево за
временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.Сушево считано от 21.09.2011г. до
полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметството .
7. Избира г-н Рамис Гафур Рамис – мл.специалист при кметство с. Иван Шишманово
за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с Иван Шишманово считано от
21.09.2011г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметството .
8. За периода, през който заемат длъжността “Временно изпълняващ длъжността кмет
на община „ и “Временно изпълняващ длъжността кмет на кметство”, лицата определени по
точки от 1 до 7 вкл., да получават основно месечно възнаграждение за съответната длъжност.
9. Трудовите правоотношения с временно изпълняващите длъжността кмет на община и
кметове на кметства да се уредят при условията на чл.86, ал.1 от Кодекса на труда.
10. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр.Разград по реда на АПК.
ПО ВТОРА ТОЧКА
Разни.
По втора точка изказвания не се направиха.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 17.15 часа.
Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра, един за Общинския съвет,
един да се изпрати на Областния управител на Областна администрация с център Разград и
препис от протокола да се изпрати на Районна прокуратура гр.Кубрат.
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