
OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

                                  

                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Заве, област Разград 
                                             Протокол  №  37  от  04.09.2014  година 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

        1.1. Предложение за  удостояване със  званието „Почетен гражданин на град 

Завет” за заслуги. 

                                                                                 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 
       Общинският съвет гр.Завет със  17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 

„Въздържали се”–0 (нула)   прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 257: 

 

            През  настоящата година се навършват 40 години от обявяването на Завет за 
град.  Поводът   ни  дава възможност  да отдадем  заслуженото  на  изтъкнати  граждани 
и ръководители  от  град Завет, които със своя труд  са  допринесли за просперитета  на  
града. 
             Съгласно  чл.30 от Наредба № 11 за символиката на град Завет, приета с 
Решение № 95 по Протокол № 09 от  26.07.2004 година на Общинския съвет гр.Завет: 

„Чл. 30. За почетни граждани на град Завет могат да се предлагат  не осъждани 
български и чуждестранни граждани: 

1. За значителни постижения, които са съществен принос за развитието на 
града и Република България. 

2. Носители на високи държавни и международни отличия. 
3. За проявен изключителен героизъм в екстремни или аварийни ситуации. 
4. Дарители, чиито дарения са с непреходна стойност за града и общината. 
5. При  други заслуги от обществена значимост.” 
 

       В тази връзка,  предлагам  със  званието „Почетен гражданин на град Завет”  да 
бъдат удостоени  за  дългогодишен труд и значителни постижения,  за  съществен 
принос  за развитието на  град  Завет  г-н  Иван Кирилов Керански и инж. Мехмед  
Рашид Узунов.  Предложенията са разгледани  и одобрени на заседание на постоянната 
комисия „Образование,  култура,  здравеопазване и социални дейности, младежки 
дейности и спорт”. 
 
           Г-н Иван Кирилов Керански  е роден на 29 юли 1935 година в гр. Исперих. 
Завършва основно и средно образование в гр. Исперих, а полувисше в  гр. Варна. След  
завършване на обучението си постъпва на работа в Трудово възпитателно училище  
„ Н.Й. Вапцаров” гр. Завет.  Две години работи като учител, след което е назначен за 
директор на училището. 18 години оглавява учебното заведение. От 1979  до 1983  
година е Председател на Общинския народен съвет  Завет. От 1983 до 1991 година е 
Първи секретар на Общинския комите на  БКП.  Активна си трудова дейност 
приключва  като възпитател   в ТВУ гр. Завет. 



           Иван Керански  многократно е избиран за общински съветник при Общински 
народен съвет  гр. Завет.  
            Г- Керански от позициите на длъжностите, които е заемал,  е  съдействал  
изключително много за  развитието на  град Завет и общината.  До голяма степен 
обликът на град Завет и общината се дължи на неговата находчивост, упоритост  и  
умение да  предвижда  нуждите на  обществото.  През годините на  неговото участие в 
управлението на  общината в подем са художествената самодейност,  развитието на 
спорта  и читалищната дейност,  строителството на нови сгради  и съоръжения, които 
да задоволяват  изискванията на хората. 
            За  постоянството си и упорития труд е награден с най- високото отличие за  
този период – „Орден  Народна Република България” -  първа степен. 
            15 години е  отличаван  за заслужил учител и деятел на културата. 
            В периода от 1962 до 1967 година последователно е  награждаван с орден 
„Кирил и Методий” , първа, втора и трета степен. 
            В личен план  г-н   Керански  има една дъщеря и един  внук. 
            Иван Кирилов Керански  винаги се е ползвал с респекта и уважението на 
обществеността на град   Завет и общината. Със своята жизненост и  ентусиазъм  
винаги е умеел и успявал да привлече  и другите   към идеята  община Завет да се 
развива през годините и да бъде по-добро място за живот.               
  

Инженер Мехмед Рашид Узунов е  роден на  10 октомври 1942 година  в село 
Острово. Завършва основно образование в с.Острово, средно  в гимназия  „Н.Й. 
Вапцаров” гр. Разград и висше образование в  Русенски университет „Ангел Кънчев” 
гр. Русе. 

След завършване на  висшето си образование се  завръща в родното място и 
започва работа като главен инженер в ТКЗС с. Острово. През 1970 година е назначен  
на работа като  главен инженер  в АПК  „ Иван Кръстев”  Завет.   Заема тази длъжност 
шест години, след което от 1976 до 1981 година работи  в Сирия. След завръщането  си 
в България е назначен  за директор на Машиностроителен завод  „Митьо Цвятков”,  
където  е и понастоящем  като управител на  „Раломекс АД”  гр. Завет. 

Избран е за  един от 400 –те депутати  в  Седмото  Великото народно събрание 
на РБ от  10 юли 1990  до 2 октомври  1991 година. 

Няколко мандата е  бил  общински съветник при Общински народен съвет Завет. 
През 1984 година по случай 40 годишнината от  9 септември  1944 година е 

удостоен с  високото  отличие  Народен орден на труда – златен. 
         Инженер Мехмед Узунов е посветил изцяло живота и кариерата си на  

Машиностроителен завод «Митю Цвятков» гр. Завет (сега   фирма «Раломекс – АД» . 
Благодарение на умелото му  и вещо ръководство, фирмата  отстоява  позициите си на 
българския пазар в условията на  пазарна икономика и  силна  конкуренция.  

         През 1982 година  заводът е отличен със златен медал от Пловдивския  панаир  
за производството  на плугове. 

         Фирмата  е спечелила  5  награди от  участието си  в панаира в гр. Добрич, в това 
число  отличие за бъгарски производител и отличие за мащабно участие в панаира. 

         На  изложението  на  Пловдивския  панаир,  фирмата завоюва два златни медала  
за  иновативни  изделия, в т.ч. и изобретения.  

         Инженер Мехмед Узунов  е женен с две деца и петима внуци. Почитан  от 
семейството, уважаван от  колектива, който ръководи и обществеността   на град Завет.  

         През  2004 година  по повод 30 годишнината от  обявяването на завет  за град  с 
Решение на Общинския съвет  гр. Завет  е удостоен с Грамота и «Почетен знак на град  
Завет»   за  приноса му  в  изграждането и укрепването на икономиката на община Завет 



в периода на демократичните промени и прехода към пазарно стопанство. 
 
            Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 26 от 
Наредба № 11 на Общинския съвет гр.Завет за символиката на град  Завет,  
Общинският  съвет  съвет гр. Завет  
 

РЕШИ: 

 
1. Във връзка с 40 годишнината от обявяването на Завет за град,  Общинският 

съвет  съвет гр. Завет удостоява със званието  “Почетен гражданин на град Завет” г- н  
Иван Кирилов Керански  за  умението му да мисли в перспектива,  да организира, 
ръководи и увлича  с ентусиазма си  стопанските ръководители на град Завет в периода  
1983 – 1991 година, за  дългогодишен труд и съществен принос  за развитието на  град  
Завет 

2. Във връзка с 40 годишнината от обявяването на Завет за град, Общинския 
съвет  съвет гр. Завет удостоява със званието  “Почетен гражданин на град Завет” инж. 
Мехмед Рашид Узунов  за дългогодишен труд, посветен на  утвърждаване на 
ръководената от него фирма  като една  от водещите в  страната за  производство на 
селскостопанска техника и прикачен инвентар,  за  съществен принос  за развитието на  
град  Завет.  

 
3. Удостоверенията за удостояване със званието  “Почетен гражданин на град  

Завет” да бъдат вписани в  Почетната книга на  град  Завет и  да бъдат връчени  на 
тържествето, посветено на 40 годишнината  от обявяването на   Завет  за град, на 4 
септември 2014 година   от 18.30 часа в салона на НЧ «Саморазвитие 1902» гр. Завет.     

4. 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. 

 

 
         1.2. Предложение за  връчване на Грамота и  „Почетен  знак на град Завет” за 

заслуги. 

                                                                                        Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 

 

       Общинският съвет гр.Завет със  17 (седемнадесет) гласа „За”, „Против”–0 (нула), 

„Въздържали се”–0 (нула)   прие следните 
 

РЕШЕНИЯ: 

 
            На 04 септември 2014 година се навършват 40 години от обявяването на Завет за 
град.  Поводът   дава възможност  да  се  отдаде   заслуженото  на  изтъкнати  граждани 
и  ръководители  от  община  Завет, които със своя труд са допринесли  за просперитета  
на  града. 

РЕШЕНИЕ № 258: 

 
            На  основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 41  и чл. 46 от  Наредба № 11 на 
Общинския съвет гр.Завет за символиката на град  Завет,  Общинският съвет  гр. Завет  

 

 



РЕШИ: 
                                                              

1. Във връзка с 40 годишнината от обявяването на Завет за град, 
Общинският съвет гр.Завет удостоява с „Грамота” и „Почетен знак на град Завет” г-н 
Росен  Борисов Богданов – дългогодишен  ръководител на  танцов състав при  НЧ 
„Саморазвитие 1902” гр.Завет  за изключителните му заслуги  за развитие на танцовото 
изкуство в община Завет  и  пропагандиране  културните традиции на град Завет в 
страната и чужбина. 

2. Грамотата  да бъде вписана в  Почетната книга на  град  Завет и  заедно с  
„Почетния знак на град Завет” да бъдат връчени  на тържествето, посветено на 40 
годишнината  от обявяването на   Завет  за град, на 4 септември 2014 година   от 18.30 
часа в салона на НЧ «Саморазвитие 1902» гр. 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.   
         Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след   обявяването 
му пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 

РЕШЕНИЕ № 259: 

 
         В годините на установяване  и  развитие на пазарната икономика  в  България,  на  
фирмите от  община Завет се наложи   да  положат  не малко  усилия,  за да  
просъществуват  в условията на силна конкуренция,  да   продължат  да се развиват,    
да  запазят наличните   и да  създадат нови работни места.  
 
           Предвид изложеното и на  основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 41  и чл. 46 от  
Наредба № 11 на Общинския съвет гр.Завет за символиката на град  Завет,  
Общинският съвет  гр. Завет  
 

РЕШИ: 

 
 1. Във връзка с 40 годишнината от обявяването на Завет за град и за  създаване 

на добър иновационен потенциал,  позволяващ  успешното  излизане на пазара с нови 
продукти и услуги,  утвърждаване на  добра конкурентноспособност, положително 
изменение на инвестициите  в отраслите, които  развиват,  привличане на младите хора  
в  производството и създаване на благоприятни условия за  тяхната реализация,  за 
приноса им за  устойчиво икономическо развитие на община  Завет, Общинският съвет 
гр. Завет  удостоява с Грамота  и „Почетен знак на град Завет” следните юридически 
лица:  
 

� „ССОЗ „Клас”  ООД   гр. Завет с управител  Хайрие Кадир  Башева; 
� „Раломекс” АД  с управител  инж. Мехмед  Рашид Узунов; 
� „Завет” АД  с  представляващ юридическото лице д-р Методи Христов 

Ботровлиев; 
� „АВИС” ЕООД  гр. Завет   с   упълномощен представител  Наталия 

Цонева; 
� „Агросис”  ООД  с. Веселец – с управител  Темелко Михайлов Темелков; 
� „Аросем”  ООД   с. Острово  с управител  Айдън Сюлейманов  Велиев; 
� „Маклер – комерс” ЕООД   с. Брестовене  с управител   Иван Петров 

Йорданов;  
 



 
   2. Грамотите  да бъдат вписани  в  Почетната книга на  град  Завет и  заедно с  

„Почетния знак на град Завет” да бъдат връчени  на тържествето, посветено на 40 
годишнината  от обявяването на   Завет  за град, на 4 септември 2014 година   от 18.30 
часа в салона на НЧ «Саморазвитие 1902»  гр. 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.   
               Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след   
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 
 
 
 
МЕХМЕД  ХАСАН 

Председател на Общинския  съвет гр. Завет 
 
 
        
 
 
 


