
                      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                     ПРЕПИС -  ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

 

                                             Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

           От заседание на Общинския съвет гр.Завет , обл.Разград 

                          Протокол № 07 / 29.04.2004 година 

 
 

ПО  ПЪРВА ТОЧКА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ. 

ОТНОСНО: 
 

         1.1.Приемане на общинска стратегия за закрила на детето  за 2004-2006 година и 

Общинска програма за закрила на детето за 2004 година. 

                                                    Докл.:М.Хатиб – Директор  СП-Завет 

    

 

                                    Р Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 56 

                                                

56/1/.На  основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА , Общинският съвет гр.Завет приема 

Общинска стратегия за закрила на детето  / 2004-2006 година/ и Общинска програма за закрила 

на детето за 2004 година. 

56/2/.Общинският съвет възлага на Кмета на Общината да направи съответните 

проучвания за преобразуване на едно от съществуващите в общината училища в интернат, с цел 

обхващането на всички деца  в учебно-възпитателния процес. 

 

           

ОТНОСНО: 

         1.2.Създаване на обществен съвет за упражняване на обществен контрол при 

осъществяване дейностите по социално подпомагане. 

                                                          Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

                                   Р Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 57 

 

57/1/.На основание  чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМ  във връзка с чл.35 от Закона за социално 

подпомагане и чл.52-54 от ППЗСП, Общинският съвет гр.Завет  създава Обществен съвет за 

упражняване на обществен контрол при  осъществяване на дейностите по социално 

подпомагане в  състав от   5 члена. 

        57/2/.Определя   в състава на Обществения съвет по социално подпомагане да влязат: 

Председател :     Гюнер   Осман   Юзеир          зам.кмет на Община Членове:                 д-р Шенол 

Салим Али            общински съветник 

                        Еленка Станчева Дянкова      общински съветник 

                        Джумасие Ф.Камбурова         общински съветник 

                        Мехмед Хасан Халил              общински съветник 

    

Общественият съвет   да бъде със следните функции: 

   1.Съдейства за провеждане на политиката по социално подпомагане в общината. 



   2.Обсъжда регионални стратегии,  програми и проекти, свързани  със социалното 

подпомагане. 

   3.Съдейства  за   координиране  дейността по предоставяне на социални услуги на 

физически лица,регистрирани по  Търговския закон и на юридически  лица 

   4.Осъществява контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с 

утвърдените критерии и стандарти. 

   5.Дава становища за откриване и закриване на специализирани институции и социални 

услуги  на територията на общината. 

 

                     

ОТНОСНО: 

         1.3.Разглеждане молбата на Ахмед Сюлюшев – общински съветник за безвъзмездно 

предоставяне на еднократна парична помощ. 

                                                  Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС  

 

                                              Р Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 58 

 

58. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА , Общинският съвет гр.Завет предоставя 

еднократна парична помощ на общинския съветник Ахмед Юсменов Сюлюшев в  размер на 

1 500 / хиляда и петстотин/  лева, като сумата се изплати  по банков път от средствата, 

предвидени за представителни разходи на  Общинския съвет по бюджета за 2004 година. Също 

така  предоставя  и средствата, които ще получат съветниците за участието си в една сесия на 

Общинския съвет. 

 

ОТНОСНО: 

1.4.Определяне на начална конкурсна цена за приватизация на жилищен блок ППП 

в  строеж в гр.Завет, кв.82, УПИ І – “Жилищно строителство”. 

                                                          Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

                                             Р Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 59 

 

 59/!/.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с  Решение № 253/1/, т.1.2 от 

Протокол  № 38/ 05.03.2003 година на Общинския съвет гр.Завет , Общинският съвет гр.Завет 

определя   Жилищния блок ППП в строеж в гр.Завет, кв.82,УПИ І – “Жилищно строителство” 

да се продаде  чрез  публичен конкурс  при начална цена 30 000 / тридесет хиляди / лева и един  

двустаен  апартамент  в   завършения блок за Община Завет. 

 59/2/.В тръжната документация да се посочат задълженията на Община – Завет към 

частния   вложител   Кольо  Ненов Николов  и “Завет” АД гр.Завет, както и да се посочи срок  за 

завършване на блока – 1 / една / година. 

 

ОТНОСНО: 

 

1.5.Прекратяване на дяловото участие  на Община Завет във “В и К” ООД 

гр.Исперих.              

                                                          Докл.:А.Топчу – Кмет на Община    

 

                                      Р Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 60 

 

60.На  Основание чл.20 във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА да се започне  процедура 

за прекратяване  дяловото участие на Община гр.Завет във  “В и К” ООД гр.Исперих. 

                                            



ОТНОСНО: 

1.6.Предоставяне на безвъзмездно право на ползване   върху сграда –  общинска 

собственост   в гр.Завет, ул.”Хр.Ботев”, кв.53, УПИ ІІ – “Зала за сватбени тържества и 

социален патронаж”. 

                                                          Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

                                     Р Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 61 

     61/1/.На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА  във връзка с чл.12, ал.2 от ЗОС и чл.13, ал.2 и 

ал.3 от Наредба № 2 на Общинския съвет – Завет за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на  Община Завет, Общинският съвет гр.Завет предоставя  на Сдружение 

“Рома- Завет 2003” гр.Завет   възмездно право   на  ползване за срок от 3 /три/ години на 

едноетажна полумасивна сграда със  застроена площ 264 кв.м  в гр.Завет, кв.53, УПИ ІІ “Зала за 

сватбени  тържества и работнически стол” – публична общинска собственост, актувана с АОС 

№ 121 / 15.09.1999 година, състояща се от пет помещения, като до края на 2004 година  

помещението да се ползва безвъзмездно. 

  61/2/.Упълномощава Кмета на Общината да сключи договор при  посочените по-горе 

условия. 

  61/3/.Общинска администрация гр.Завет да подготви и предостави за  разглеждане от 

Общинския съвет  проект за промяна по Наредба № 7 на ОбС, в който  да разработи 

предложение за базисните наемни цени на  общински обекти, които ще бъдат предоставяни за 

ползване от неправителствени  организации. 

 

                                                                                     

ОТНОСНО: 

1.7.Предложение за частично изменение на квартал 68 от ПУП на гр.Завет. 

                                                          Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

                    

                                           Р Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 63 

 

63 .На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.9, ал.3 и чл.134, ал.1, т.2 от 

Закона за устройство на територията , Общинският съвет гр.Завет допуска процедура  за 

изменение на  действащия ПУП на гр.Завет за част от квартал  68, ПИ пл.№ 1004. 

         

ОТНОСНО: 

       1.8 Предложение за частично изменение на квартал 50 от ПУП на гр.Завет. 

                                                          Докл.:А.Топчу – Кмет на Община              

 

                                          Р Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 64 

 

       64.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с  чл.134, ал.1, т.2 от Закона за 

устройство на територията , Общинският съвет гр.Завет допуска процедура  за изменение на  

действащия ПУП на гр.Завет за част от квартал 50, УПИ ІІІ – “Поликлиника”.. 

 

ОТНОСНО: 

1.9.Предложение за частично изменение на квартал 26 от ПУП на с.Веселец. 

                                                          Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

                                     Р Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 65 

 



   65.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от Закона за 

устройство на територията , Общинският съвет гр.Завет допуска процедура  за изменение на  

действащия ПУП на  с.Веселец за част от квартал  26, УПИ VІІ -“Читалище”. 

 

ОТНОСНО: 

1.10. Предложение за частично изменение на квартал 98 от ПУП на гр.Завет. 

                                                          Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

                                        Р Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 66 

 

66.На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с  чл.134, ал.1, т.2 от Закона за 

устройство на територията , Общинският съвет гр.Завет допуска процедура  за изменение на  

действащия ПУП на гр.Завет за част от квартал  98, УПИ І – “Жилищно строителство”  и  кв.82, 

УПИ І – Жилищно строителство”. 

 

                                                                                  

ОТНОСНО: 

         1.11.Прекратяване на концесионен договор за микроязовир “Завет- 1”. 

                                                          Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

                                     Р Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 67 

 

   67.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.26, ал.1, т.7 от ППЗОС и 

чл.16.6  от  Договор за  отдаване под  концесия на  микроязовир “Завет 1” от 01.03.2000 година , 

рег.№ 132, том І, вх .рег.№ 244 от 30.03.2000 година, Общинският съвет гр.Завет прекратява 

договора за концесия с ЕТ “Шанс – 2000 – Сашо Стоянов “ от гр.Завет, ул.”Освобождение” № 

44, вх.А, ет. ІV, ап.11 и упълномощава Кмета на Общината да предприеме необходимите мерки 

за събиране на дължимите суми по съдебен  ред..  

 

ОТНОСНО: 

  1.12.Предоставяне на безвъзмездно право на ползване върху общинско помещение в 

младежки клуб гр.Завет, ул.”Лудогорие” № 17, кв.44                 

                                                         Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

                                   Р Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 68 

 

     68 .На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА  във връзка с чл.12, ал.2 от ЗОС и чл.13, 

ал.2 и ал.3 от Наредба № 2 на Общинския съвет – Завет за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на  Община Завет, Общинският съвет гр.Завет предоставя  

на  “Център за младежки инициативи” гр.София, клон Завет безвъзмездно право на ползване за 

срок от една година помещение : ½  ид.част от   входно  фоайе и ½  ид.част от WC  със 

застроена площ 55 кв.м в Младежки  клуб гр.Завет, кв.44, ул.”Лудогорие” № 17 – частна 

общинска собственост,  актувана с АОС № 27/01.07.1997 година.  

ОТНОСНО: 

1.13.Актуализация  на общински план за развитие за периода 2000-2006 година. 

                                                         Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

                                  Р Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 69 

 



 69.На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА въ връзка с чл.14, ал.4 4 чл.28, ал.1 от Закона за 

регионалното развитие, Общинският съвет гр.Завет приема актуализацията на Общинския план 

за развитие на  Община Завет  2000-2006 година, заедно с направените по него допълнения. 

 

ОТНОСНО: 

1.14.Възлагане на обществена поръчка за закупуване на един  автомобил. 

                                                         Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

                                        Р Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 70 

 

70.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.15, и чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.4, ал.1 от 

Закона  за обществените  поръчки , Общинският съвет гр.Завет възлага на Кмета на общината 

да подпише споразумение за общо провеждане на процедурата за закупуване на лек автомобил 

и обща доставка , при условията   на  ЗЗД като упълномощи  Кмета на община Шумен г-н 

Веселин Здравков Златев да проведе “Обща обществена поръчка” от името и   за сметка на 

община гр.Завет.                    

 

 

ОТНОСНО: 

         1.15.Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на ОбС –Завет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация. 

                                                         Докл.:М.Хасан – Председател ОбС 

 

                                        Р Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 71 

 

         71.На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА Общинският съвет гр.Завет приема Правилник за 

изменение и допълнение на Правилника  за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието  му  с общинската администрация, както следва: 

          § 1. в чл.20, ал.1, т.7 отменя  буква “в”  

          § 2. в чл.20, ал.1, т.7 отменя  буква ”г”  

          § 3.чл.20, ал.2  се изменя така:  

          чл.20,ал.2. “Възнаграждението на общинският съветник по ал.1, т.7 за всяко участие в 

заседание на общинския съвет е в размер на една средна брутна дневна ставка на председателя 

на Общинския съвет, а за всяко участие в  заседание на постоянна комисия  и  председателския 

съвет в размер на 60 % от една средна брутна дневна ставка на председателя на Общинския 

съвет. “.  

          § 4. Промените  по чл.20,ал.1, т.7 ,букви “в” и “г”  и  чл.20, ал.2  влизат  в сила от 

01.04.2004 година. 

 

                                                

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

                                               РЕДАКТОР -  ПРОТОКОЛИСТ: /п/   /Кр.Цвяткова/ 

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                      /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 



 

 

 

 

 


