
 

 

         7330 гр. Завет,  ул.”Лудогорие” № 19, тел. 08442/2020 

                                 e-mail: zavet_ob@zavet-bg.com 
 

                                                                                 ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

 

                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 

                                             Протокол  №  52  от  12.10 .2015  година 

 

 

ПО  ПЪРВА  ТОЧКА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

ОТНОСНО: 

        1.1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 на Общинския съвет  

 гр. Завет 

                                                                           Докл.: З.Исмаил- Зам.-кмет на Община 

 

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

„Въздържали се”–0 (нула)  прие следното 

 

 

РЕШЕНИЕ № 360: 

 

 

 Районна прокуратура гр. Кубрат осъществи проверка в Община Завет относно 

прилагане разпоредбите на Наредба №1 на Общинския съвет  гр. Завет. Обърнато ни бе 

внимание на  формулировката  на  чл.22 от наредбата, който визира лицата, които 

следва да издават  наказателните постановления. 

 

            В чл. 22, предложение второ от Наредба №1 за обществени ред на територията 

на община Завет, приета с Решение №73 по Протокол № 10/31.07.2012 година, е 

предвидено наказателните постановления във връзка с административно-наказателното 

производство по наредбата, да  се издават от „Кмета на община Завет или определени 

от него с нарочна писмена заповед длъжностни лица”. 

 

            Според чл. 47, ал. 2 от Закона за  административните  нарушения и  наказания 

(ЗАНН),  кметовете на общини  могат да възлагат правата си на наказващи органи на 

определении от тях длъжностни лица, когато това е предвидено в съответния закон, 

указ или ПМС. В Закона за местното самоупраление и местнат а администрация 

(ЗМСМА)  отсъства възможността за делегиране на правомощие по налагане на 

административни наказания на други лица, освен на заместниците на компетентния 

орган. Под „заместник” се разбира или длъжностно лице, което изпълнява 

правомощията на титуляра при негово отсъствие или длъжностно лице, което заема 

такава конкретна  длъжност по щатно разписание на общинската  администрация, 

съгласно (чл. 39, ал. 1 от ЗМСМА), т. е.  заместник-кмет. 

 



             Предвид  гореизложеното на вниманието на Общинския съвет е предложен  

проект на Наредба  за изменение и допълнение на Наредба №1 за обществени ред на 

територията на община Завет, приета с Решение №73 по Протокол № 10/31.07.2012 

година; 

 

1. Основни цели, които се поставят с приемането на  наредбата са: 

Наредбата да се приведе в съответствие с нормативните изисквания; 

 

2. Финансови и други средства за прилагане изискванията на наредбата не са  

необходими. 

 

3. Очаквани резултати: 

Подобряване цялостната  дейност по прилагане  на наредбата; 

 

4. Съответствие с правата на Европейския съюз: 
       Предложеното изменение и допълнение на Наредба №1  на Общински съвет Завет 

за обществени ред на територията на община Завет е в съответствие с разпоредбите на 

Европейската харта за местно самоуправление.  

 

Настоящият проект  на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1, в 

съответствие с изискванията на чл. 26,  ал. 2 от Закона за нормативните актове  е 

публикуван в Интернет страницата на Община Завет, секция Общински съвет – 

„Проекти на нормативни документи” на  11.09.2015 г. Към настоящият момент 

предложения по  поректа не са постъпили. 

 

          Предвид гореизложеното и на основание чл.76, ал.3  и чл.79 от АПК, чл.8 от 

Закона за нормативните актове  и чл.21, ал.1, т.23  и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  чл.5, ал.4 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация,   Общинският  съвет  гр.Завет  

 

РЕШИ: 

            

1. Приема  Наредба   за изменение и допълнение на Наредба  № 1 за обществени 

ред на територията на община Завет, приета с Решение №73 по Протокол № 

10/31.07.2012 година, както следва: 

 

НАРЕДБА 

за изменение и допълнение на Наредба № 1 за  обществени ред на територията на 

община Завет 

 

§ 1. Чл. 22 се  изменя така: 

„Чл. 22. Въз основа на съставените актове, кметът на община Завет или 

оправомощен от него  заместник-кмет, издават  наказателни постановления. ” 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й на интернет страницата на 

община 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. 

         Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след 

обявяването му пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 

 
                                                                                                     

                                     1.2. Избор на временно изпълняващи длъжността „Кмет на Община” и 

“Кмет на кметство”във връзка с чл.42, ал.6 от ЗМСМА 

                                                                                  Докл.:М.Хасан- Председател на ОбС  

 

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

„Въздържали се”–0 (нула)  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 361: 

 

С Указ №162/10.08.2015 г. на Президента на Република България изборите за 

общински съветници и кметове са насрочени за 25.10.2015 г.  

 

В съответствие с изискванията на чл.161, ал.1 от Изборния кодекс и т.49 и т.50 

от Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. на ЦИК,  кандидатите за кмет на община и 

кмет на кметство, които заемат държавна служба, прекъсват изпълнението и след 

регистрацията си в Общинската избирателна комисия до обявяване на резултатите от  

изборите. За този период те задължително ползват по свой избор неплатен служебен 

отпуск или платен годишен отпуск. Крайният срок за регистриране на кандидатите за 

кметове  е регламентиран в чл.414, ал.3 от ИК и за настоящите избори е 22.09.2015 г.  

Съгласно чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация:  

«Когато кмет на община, кмет на район или кмет на кметство са регистрирани като 

кандидати за общински съветници или кметове, в 7-дневен срок преди края на мандата,  

общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, кмет на 

района или кмет на кметството за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет».  

Съгласно чл.42, ал.4 от ЗМСМА  изречение второ, за временно изпълняващ длъжността 

кмет на община се избира един от заместник-кметовете. 

 

          Общинската избирателна комисия Завет със свое Решение №40 от 22.09.2015 

година е регистрирала за участие в предстоящите местни избори г-н Ахтер 

Сюлейманов Велиев  - кмет на  община, а с Решение № 38 от 19.09.2015 година са 

регистрирани за участие в изборите за кмет на кметство  г-н Фикрет  Емин  – 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.  

          Същите  са  спазили изискването  на  закона и са  в редовен отпуск.   

    

           В  шесте кметства  на община Завет работят  старши специалисти, които 

познават характера на административната работа и могат да поемат отговорностите,  

свързани с нея . 

 Предвид  гореизложеното  и на основание чл.42,  ал.6  и ал.4, изречение второ от  

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.161, ал.1 

от Изборния кодекс, Общинският съвет гр. Завет  



 

РЕШИ: 

            

            1. Избира  длъжностни лица, които считано от 18.10.2015 година до полагането 

на клетва от новоизбраните кметове да заемат  следните длъжности: 

• кмет на община Завет  

• кметове на кметства, както следва: 

 

             1.1. За Кмет на Община Завет  в отсъствиетона г-н Ахтер Велиев  за  ВрИД  

«Кмет на  община»  г-н  Ертан Сали Бахар – заместник-кмет на Община Завет; 

    1.2. За кмет на  с. Острово  в отсъствието на  г-н Бехчет Хадживели – ВрИД  

„Кмет на кметство” – г-жа Сибел Сюлейман Идиризова–старши специалист  при 

кметство с.Острово;  

             1.3. За кмет на с. Брестовене в отсъствието на  г-н Фикрет Емин - ВрИД  „Кмет 

на кметство” –г-жа  Небает Шакирова Шакирова- старши специалист  при кметство 

с.Брестовене; 

             1.4. За кмет на с. Прелез  в отсъствието на г-жа Зелиха Руфад – ВрИД  „Кмет на 

кметство”  - г-ца  Айше Максут Адем–старши специалист  при кметство с.Прелез ;  

             1.5. За кмет на с. Веселец  в отсъствието на г-н Гюнер Юдаи  за  ВрИД  „Кмет 

на кметство”  г-жа   Затие Хасан Халил–старши специалист  при кметство с.Веселец;   

             1.6. За кмет на с. Сушево  в отсъствието на г-жа  Атике Ешреф  за  ВрИД  „Кмет 

на кметство”  г-жа  Айлин Ружди Татар–старши специалист  при кметство с.Сушево;  

             1.7. За кмет на с. Иван шишчаново  в отсъствието на г-н Ферад Сафет  за  ВрИД  

„Кмет на кметство”  г-н. Рамис Гафур Рамис–старши специалист  при кметство с. 

Иван Шишманово;  

   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. 

              Настоящето 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 на гр. Завет 

 

 

 


