
OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

                                  

                                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      

                                                          Р  Е   Ш   Е   Н   И   Я 

                          От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                             Протокол №  03  от  15.12.2011  година 
 

ПО  ПЪРВА   ТОЧКА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ. 

1.1. Приемане на Правилник за организацията е дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

                                                                                         Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС           

    
       Общинският съвет гр.Завет 16/петнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали 

се”– 0 /нула/  прие следното 

РЕШЕНИЕ № 15:  

        На своето заседание от  28.11.2011г.,  Общинският съвет изгради комисия със задачата да  
изготви и предложи на вниманието на Общинския съвет проект на Правилник за организацията 
и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската  
администрация. 
        Временната  комисия   на свое заседание  разгледа   и подготви   проект   за правилник  на 
Общинския съвет,  който е предложен на  вниманието на съветниците. 
        Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.3 от  ЗМСМА , Общинският съвет гр.Завет    

                                                     Р Е Ш И: 

         1.Приема Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация, както следва: 
         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 от обявяването му пред 

Административен съд гр.Разград по реда на АПК.     

 

1.2. Създаване на постоянни комисии към Общинския съвет и избиране на техните 

членове   

                                                                                          Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС      

           Общинският съвет гр.Завет с 15/петнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”– 1 /един/   прие следното 

РЕШЕНИЕ № 16: 

На предходното заседание от  28.11.2011г. , Общинският съвет изгради комисия  със 
задачата да  изготви и предложи на вниманието на Общинския съвет проект за видовете и 

състав на постоянните комисии, които ще бъдат изградени към Общинския съвет. 
Постоянните комисии подпомагат дейността на Общинския съвет. Те имат за задача да 

проучат потребностите на населението  и да правят предложения за решаване на въпросите, да 
подпомагат съвета при вземането на решения, да осъществяват контрол  на органите за 
изпълнение на решенията на Общинския съвет. 

 Временната  комисия   на свое заседание  разгледа  направеното от Председателя на 
Общинския съвет предложение за вид и   състав на постоянните комисии при Общинския съвет 
Завет,  направи някои промени и изготви проект, който е представен на  вниманието на съвета.: 
            Предвид изложеното и  на основание чл.21, ал.1, т.1  и чл. 48, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация   и на основание чл. 5, ал.1, т.1 и чл.42, ал.2  от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет гр.Завет   
 

РЕШИ: 

 



             1.Създава  четири  постоянни  комисии към Общински съвет – Завет за 

мандат 2011-2015 година и избира състав и ръководство на комисиите, както следва : 

             1.1. Постоянна комисия “Бюджет и финанси, местни данъци и такси, общинска 
собственост” в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Сезен Даудова Зекерие 
ЧЛЕНОВЕ:           Хюсеин  Хайри Руфи 

                               Селиман Илмаз Вели 

                               Летфер Махмуд Абил 

                               Мария Сейкова  Спасова 
                               Шабан Ариф Шабан 

                               Нихат Ахмед Расим 

   

1.2. Постоянна комисия “ Устройство на територията,  комунални дейности, 

строителство, В и К  и опазване на  околната среда, концесии”: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Селиман Илмаз Вели 

ЧЛЕНОВЕ            Летфер Махмуд Абил  

                               Шабан Ариф Шабан 

                               Ниязи Ниязиев Мехмедов 
                               Сунай Ахмед Мехмед 

                               Младен Дянков Чакъров 
                               Исмаил  Мустафов Исмаилов  
 

 

             1.3. Постоянна комисия ”Икономическа и инвестиционна политика,  промишленост, 
търговия, транспорт, селско стопанство”: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Хюсеин  Хайри Руфи 

ЧЛЕНОВЕ:            Сезен Даудова Зекерие 
                                Мехмед Рашид Сюлюман 

                                Шенол Кязим Лятиф   

                                Младен Дянков Чакъров 
                                Нихат Ахмед Расим 

                                Хайредин Хюсеин Хюсеин 

 

 

            1.4. Постоянна комисия ”Образование, култура, здравеопазване и социални дейности, 

младежки дейности и спорт”:  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Шенол Кязим  Лятиф   

ЧЛЕНОВЕ:            Мехмед Рашид Сюлюман 

                                Хайредин Хюсеин Хюсеин  

                                Мария Сейкова Спасова 
                                Исмаил  Мустафов Исмаилов 
                                Емил Калинов Стефанов 

                   Рувейде Ахмед Татар 

 

           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.     

 



1.3. Определяне състава на  Наблюдателна комисия към Общинския съвет гр.Завет на  

основание чл.170, ал.2 от Закона за  изпълнение на наказанията и задържането под 

стража /обн. в Държавен вестник № 25  от 03.04.2009г./ 

                                                                                            Докл.:М.Хасан–Председател на ОбС 

        Общинският съвет гр.Завет с  15/петнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”– 1 /един/    прие следното 

РЕШЕНИЕ № 17: 

       Със свое Решение № 291, прието по Протокол №43 от 28.12.2010 година Общинският 
съвет създаде Наблюдателна комисия към Общинския съвет гр.Завет на основание чл.170, ал.2 

от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража / обн. в Държавен вестник 
бр.25 от 03.04.2009г./. Със същото решение Общинският съвет определи целите, задачите и 

правилата за работа на Наблюдателната комисия. 
       Съгласно Закона за изпълнение на наказанията  и задържането под стража /ЗИНЗС/ към 

Общинския съвет следва да се създаде Наблюдателна комисия. В състава на наблюдателната 
комисия  следва да се включат: пробационен служител, представител на МКБППМН, 

представител на териториалните структури на  Министерството  на труда и социалната 
политика,  представители на Общинския съвет, религиозни, младежки, неправителствени 

организации. 

         І.  Наблюдателната комисия има за цел:  

1. Да координира дейността на органите и организациите, които биха могли да оказват 
както контрол и надзор, така и помощ и подкрепа на  правонарушителите – условно 

предсрочно освободени от затвора и осъдени на „пробация” лица с цел тяхната 
ресоциализация и реинтеграция в обществото. 

2. Да привлича и ангажира обществото да участва активно в превенцията на 
престъпността. 

 

        ІІ. Наблюдателната комисия има следните основни задачи: 

 
1. Осъществява  обществен контрол на дейността на местата за лишаване от свобода; 
2. Подпомагат ресоциализацията на лишените от свобода, включително чрез иницииране 

на социални услуги на територията на общината; 
3. Прави предложение за изменяне на режима, преместване на лишените от свобода в 

затворнически заведения от по-лек или по-тежък тип или за условно предсрочно 

освобождаване;  
4. Прави предложения и дава мнение по искания за помилване; 
5. Подпомага семействата на лишените от свобода; 
6. Съдейства за настаняване на работа и битовото устройване на освободените от местата 

за лишаване от свобода. 
 

       Членовете на наблюдателните комисии могат да посещават местата за лишаване от 
свобода, да се срещат с лишените от свобода, да се запознават с необходимите им документи, 

да изискват и получават информация от администрацията на местата за лишаване от свобода.  
       Предложенията и препоръките на наблюдателните комисии са задължителни за началника 
на затвора и поправителния дом. При неизпълнение на предложение или препоръка на 
наблюдателната комисия въпросът се отнася към главния директор на Главна дирекция 
"Изпълнение на наказанията".  

       Съгласно чл.171, ал.4 от Закона  издръжката на наблюдателните комисии се осигурява от 
общинските съвети. 

        Във връзка с проведените избори за общински съветници и кметове се налага 
актуализиране състава на Наблюдателната комисия. 
       Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.1  и чл.170, ал.2 от ЗИНЗС, Общинският 
съвет гр.Завет    
                                                                РЕШИ: 

 



1. Избира състава на  Наблюдателната комисия към Общинския съвет гр.Завет, както 

следва:   

          
     Председател – Мехмед Хасан Халил – Председател на Общинския съвет гр.Завет 
     Секретар  - Зюлфие Алиосманова Исмаил – Зам.-кмет на Община, член на Пробационния 
съвет в  съдебния район на  Районен съд Кубрат. 
     Членове: 

1. Несин Хавенгели – Секретар на МКБППМН 

2. Ширин Кадир Билял – началник отдел „ХУСУ” при  Д „СП” гр. Кубрат 
3. Петко Цвятков Цвятков-полицейски инспектор при  Участък „Полиция” – Завет; 
4. Петя Стефанова Николова – представител на БТ – Кубрат 
5. Станимира Христова Кръстева - инспектор  в сектор ”Пробация” на ОбС”ИН”-Разград 

6. Четин Ахмед Емин – гл.експерт „Образование и култура” 

7. Зелиха Руфад – кмет с.Прелез 
8. Емил Калинов Стефанов - общински съветник 

9. Нихат Расим - общински съветник 

 

        2. Възлага на Председателя на Общинския съвет гр.Завет да утвърди  състава  на 
Наблюдателната комисия и при  последвали  промени да утвърждава  новопредложените 
членове на комисията, структурирана  по  т.1,  от настоящето решение . 

3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

       Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 

1.4. Избор на Комисия по приватизация и следприватизационен контрол. 

                                                                                            Докл.:А.Велиев – кмет на Община 
      Общинският съвет гр.Завет с 16/петнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали 

се”– 0 /нула/   прие следното 

РЕШЕНИЕ № 18: 

       За провеждане приватизацията на общинско имущество през мандат 2011 – 2015 год. е 
необходимо да бъде избрана постоянно действаща комисия, която да извършва необходимите 
законови процедури и да осъществява следприватизационен контрол. 

       Във връзка с гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.4, 

ал. 4 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и във връзка с чл.8, ал.1, 2, 3, 4 

и 5 от Наредба №14 на Общински съвет гр.Завет за устройство и работа на органите за 
приватизация и следприватизационен контрол, Общинският съвет гр.Завет   

 

                                                        РЕШИ: 

 

   1. Създава постоянно действаща Комисия по приватизация и  следприватизационен 

контрол (КПСП) за срока на мандат 2011 – 2015 год. в състав от 7 (седем) члена, както следва:  
• Зюлфие Исмаил–заместник-кмет на Община Завет 
• Нергин Хамдиев – юрисконсулт  на общината  
• инж.Виолетка Кулева – дир. дирекция “УТОС” 

• Младен Чакъров-общински съветник 

• Селиман Вели-общински съветник 

• Хюсеин Хайри-общински съветник 

• Сезен Зекериева- общински съветник 

2. Избира за председател на комисията по т.1 г-жа Зюлфие Исмаил – зам.-кмет на 
Община Завет. 

3. Избира за секретар на комисията по т.1 г-н Нергин Хамдиев – юрисконсулт. 



4. Възлага на комисията да изпълнява задълженията, визирани в чл.9 от Наредба №14 

на Общински съвет гр.Завет за устройство и работа на органите за приватизация и 

следприватизационен контрол. 

5. 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. 

 

1.5. Създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по   пътищата. 

                                                                                            Докл.:А.Велиев – кмет на Община 

            Общинският съвет гр.Завет Завет с 16/петнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”– 0 /нула/   прие следното 

РЕШЕНИЕ № 19: 

       Ежегодно по пътищата  на страната настъпват 80 000 пътнотранспортни  произшествия, 
при които загиват над 1000 души   и 9 000 биват наранявани. 

     Големият ръст на пътнотранспортните произшествия и на жертвите при тях се дължи на 
редица пропуски и недостатъци в пътната инфраструктура и недостатъчния контрол по пътната 
мрежа, остарелият авто-парк с ниска степен на  безопасност, поведението на участниците в 
движението, произтичащо от недостатъчните знания и умения, ниската транспортна култура и 

дисциплина,  липсата на уважение към правилата и към останалите участници в движението.  

        С промяната на Закона за движение по пътищата, приемайки    § 1а. , ал.1 от 

Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата , съгласно който : 

“Областните управители и кметовете на общините набелязват мерки за подобряване на 

състоянието по безопасността на движението по пътищата на своите територии, като за 

целта разработват програми съгласувано с комисията по § 1, ал. 1 /  Държавно-обществена 
консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата/ .” и   ал. 

2   “Към областните управители и кметовете на общини се създават областни и общински 

комисии по безопасност на движението по  пътищата.”, Министерският съвет  на Република 
България  определя  работата  на   държавните и общински органи на властта  за  
предотвратяване на пътнотранспортни  произшествия по пътищата на страната като   

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

самоуправление и местната администрация във връзка с  § 1а, ал. 2 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за движение по пътищата,   Общинският съвет гр.  

 

                                                        РЕШИ: 

 

        1. Създава  Общинска комисия по безопасност на движението  по пътищата  в  състав: 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ертан Бахар – зам.-кмет на Община Завет 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослав Христов  - началник  на Участък „Полиция” Завет 
СЕКРЕТАР: Йонета Върбанова – гл.специалист  при Община Завет 
ЧЛЕНОВЕ: 

 

� Сезгин Юмер  -  гл.счетоводител на Община гр.Завет 
� Хайрие Башева – управител на “Клас” ЕООД 

� Шабан Шабан – общински съветник 

� Ниязи Ниязиев – общински съветник 

� Неджати Исмаил – мл.автоконтрольор при Участък „Полиция”  Завет 
� Хасан Мехмедов Сюлейманов – общински превозвач 

� Мария Сейкова – директор СОУ гр.Завет 
� Денис Татар –ст.специалист при Община Завет 



2. Определя г-н Ертан Бахар – зам.-кмет на  Община   за представител на  Община Завет  в 
Областната  комисия по  безопасност  на  движението по пътищата.          
      3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

       Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд  Разград по реда на  АПК. 

 

1.6. Одобряване на план-сметка за приходи и разходи от такса за битови отпадъци и 

определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2012 година.  

                                                                                             Докл.:А.Велиев – кмет на Община 

        Общинският съвет гр.Завет с  11 /единадесет/ гласа „За”, „Против”– 3/три/, 

„Въздържали се”–2 /два/ от проведено,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА  поименно 

гласуване прие следното 

РЕШЕНИЕ № 20: 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, във връзка с чл.62, чл.66,ал.1  и чл.67, ал.3 от 
ЗМДТ, Общинският съвет гр.Завет  

                                                                РЕШИ: 

 

1. Одобрява план-сметка за такса битови отпадъци за 2012 г, съгласно чл.66, ал.1 от 
ЗМДТ – Приложение № 1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7;  Приложение № 2; 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 

2.7;  

2. Определя размера на такса битови отпадъци за 2012 г., за всяко населено място в 
Община Завет, както следва:  
             

2.1. За жилищните имоти на физически и юридически лица в гр.Завет, с.Острово, 

с.Брестовене, с.Прелез, с.Веселец, с.Сушево и с.Иван Шишманово:         

               

                               6,500  ‰     

2.1.1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите  
          отпадъци - контейнери, кофи и други         -    0,200 ‰ 

 

2.1.2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

          депата или други инсталации и съоръжения  
          за обезвреждането им                                                                   -   4,400 ‰      

                     

2.2.3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане,  
         експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови  

         отпадъци или други инсталации или съоражения за  
         обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на БО, 

         включително отчисленията по чл.71а и 71е от ЗУО             -         1,200 ‰                           

 

2.2.4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите,  
          парковите и другите територии от населените места,  
          предназначени за обществено ползване                                -         0,700 ‰                           

                         

 

2.2.За нежилищни имоти на физически и юридически лица във гр.Завет, с.Острово, 

с.Брестовене, с.Прелез, с.Веселец, с.Сушево и с.Иван Шишманово:        

                         

                                            7,300 ‰     

2.2.1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите  
          отпадъци - контейнери, кофи и други                 -  0,400 ‰ 

 

2.2.2. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 



         депата или други инсталации и съоръжения  
         за обезвреждането им                                                               -          4,500 ‰      

                     

2.2.3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане,  
         експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови  

         отпадъци или други инсталации или съоражения за  
         обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на БО, 

         включително отчисленията по чл.71а и 71е от ЗУО             -          1,600 ‰                           

 

2.2.4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите,  
          парковите и другите територии от населените места,  
          предназначени за обществено ползване                                -         0,800 ‰                           

 

 

2.3. За незастроени имоти /само земя/ за физически и юридически лица във гр.Завет, 

с.Острово, с.Брестовене, с.Прелез, с.Веселец, с.Сушево и с.Иван Шишманово:  

                                  

                                 3,000 ‰  

   

2.3.1. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане,  
         експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови  

         отпадъци или други инсталации или съоражения за  
         обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на БО, 

         включително отчисленията по чл.71а и 71е от ЗУО             -         1,500 ‰                           

 

2.3.2. Почистване на уличните платна, площадите, алеите,  
          парковите и другите територии от населените места,  
          предназначени за обществено ползване                                -         1,500 ‰                           

  

/Промилите са изчислени съгласно разпечатка за данъчните оценки по населени места към 

05.12.2011г., от програмен продукт “NOVDOC” на НАП, подадена от Дирекция “ФУС” на 
Община Завет/.  

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. 

  

     1.7. Изменение  т.2 от решение  № 365 от Протокол №52/07.10.11 год. на ОбС гр. 

Завет за предоставяне на помещение под наем  за нуждите на  СНЦ „МИГ –ЗАВЕТ”, 

гр.Завет 
                                                                                         Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС   

           Общинският съвет гр.Завет с 16/шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали 

се”–0 /нула/  от проведеното  поименно   гласуване прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 21: 

 

            В Общински съвет град Завет  е постъпила Докладна записка от  Зюлфие Исмаил –

Председател на УС на СНЦ „МИГ –ЗАВЕТ”  с искане за  изменение на  решение  № 365 от 
Протокол №52/07.10.11 год. на ОбС Завет за предоставяне на помещение под наем  за нуждите 
на  сдружението . 

Община Завет  е подписала Договор №РД50-381/28.12.2009г. с МЗХ за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на 



обществена активност на съответната територия, за потенциални местни инициативни групи 

(2007-2013)” на ПРСР за Проект: Придобиване на умения и постигане на обществена активност 
за потенциална местна инициативна група на територията на Община Завет” 

В изпълнение на дейностите заложени в проекта е регистрирано СНЦ „МИГ –ЗАВЕТ”, 

със седалище и адрес на управление гр.Завет, ул.”Лудогорие” №19, регистрирано с Решение 
№1/22.12.2010. на Разградски окръжен съд, ф.д.№19 представлявано от Зюлфие Алиосманова 
Исмаил в качеството и на Председател но УС. Местните инициативни групи, представляват 
публично-частни партньорства със задължително участие на общините от територията на 
действие на МИГ в колективния върховен орган; правото на участие на община Завет в 
партньорство е видно от Решения на  Общински съвет гр.Завет, Протокол №41 от 07.10.2010г. и 

Протокол №42 от 29.11.2010г..  
СНЦ „МИГ –ЗАВЕТ” е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващи 

дейност в обществена полза. 

  

СНЦ „МИГ –ЗАВЕТ”  кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

на местни инициативни групи (МИГ), одобрени по Програмата за развитие на селските райони 

по реда на НАРЕДБА № 23 ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 

"ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" И ПО МЯРКА 

"УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИДОБИВАНЕ НА 

УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА 

ТЕРИТОРИЯ ЗА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ, ПРИЛАГАЩИ СТРАТЕГИИ 

ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 г. 

 

С писмо изх. №41-04-15/02.12.2011год. на МЗХ , уведомяват СНЦ „МИГ –ЗАВЕТ, че 
следва да се представи сключен договор за наем на офис със срок не по малък от 5 год. и 

валиден към настоящия момент. 
 

Предвид предложението  и  на основание чл.21 ал.1 т.8  от ЗМСМА, чл.14 ал.6  

от Закона за Общинската собственост, Общинският съвет гр.Завет 
 

                                                                РЕШИ: 

 

1. Изменя  т.2 от решение  № 365 от Протокол №52/07.10.11 год. на ОбС Завет за 
предоставяне на помещение под наем  за нуждите на  СНЦ „МИГ –ЗАВЕТ”, гр.Завет, като 

същата придобива следната редакция: 
„т.2 Договорът за наем влиза в сила от датата на сключване на договора между Община 
Завет и СНЦ „МИГ –ЗАВЕТ”, гр.Завет, от която дата се дължи заплащане на наема от 
страна на наемателя”.  

2.  Задължава кмета на Община Завет да сключи Анекс към Договорът за наем с рег.№ 

196/14.10.2011 год. сключен между Община Завет и СНЦ „МИГ –ЗАВЕТ”, гр.Завет. 
         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. 
      Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

1.8. Предоставяне на  еднократни парични помощи. 

                                                                                             Докл.:М.Хасан–Председател на ОбС  

      Общинският съвет гр.Завет 15/петнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали 

се”– 1 /един/  прие следното 

РЕШЕНИЕ № 22: 

 

        При Кмета на Общината и  в канцеларията на Общинския съвет са постъпили  29  молби  

за предоставяне на еднократна  парична  помощ. Предвид това, че все още няма изградени 



постоянни комисии при Общинския съвет, молбите се разгледаха  на общо събиране  с 
участието на всички общински съветници. Средствата, останали по бюджета на  Община Завет 
за 2011 година за  предоставяне на еднократни  парични помощи по предложение на 
Общинския съвет са крайно ограничени и това налага   редуциране на молбите. В Общинския 
съвет  има  представители от почти  всички населени места в общината и това спомага за по-

обективна преценка за необходимостта от  предоставяне на  помощ  на едно или друго лице. 
 Болшинството от случаите  се отнасят  за здравословни проблеми на заявителите  или на 

техни близки. От проведеното разглеждане  се оформи СТАНОВИЩЕ: Да се отпусне 
еднократна парична помощ на  следните 11  лица, посочени  в докладната.  

Предвид изложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският  

съвет  гр.Завет  

 

                                                        РЕШИ: 

 

1) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на  200 /двеста/ лева на 
Сали Назиф Еюб от  гр.Завет, ул.”Искър” № 13, претърпял пожар на  цялото имущество. 

2) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 100/ сто/лева на Серги 

Исайев Исаев  от гр.Завет, ул.”Вихрен” № 9 за  следоперативно лечение.  
3) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 100 /сто/ лева  на Садие 

Сами Осман от  с.Прелез  за лечение;  
4)     Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 50/петдесет /  лева на 

Икбар Селяйдинова Камбурова  от с.Брестовене  за лечение; 
5) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 50/петдесет/ лева на  

Билял Насуфов Билялов от  с.Брестовене  за лечение; 
6) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 50/петдесет лева на 

Фикрет Недрет Ахмед от гр.Завет за  посрещане на нуждите му по закупуване на учебни 

принадлежности. 

7) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер  на  50/петдесет лева на  
Зюмбюл Ариф Исуф от с.Брестовене за  лечение ;  

8) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер  на  50/петдесет / лева на  
Христо Ботев от гр.Завет за  лечение ;  

9) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер  на  50/петдесет лева на  
Анифе  Хасан Юнуз от гр.Завет за  лечение ;  

10) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер  на  50/петдесет лева на  
Раами Расимов АХмедов от с.Брестовене за  лечение ;  

11) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер  на  50/петдесет лева на  
Себийле Мехмед Ариф  от гр.Завет  за  погребение на сестра и.  

 

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. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

Вярно с оригинала при ОбС – Завет.  
Гл.специалист:________________/Кр.Цвяткова/ 
 

 

 



 


