
                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

 

                                                                                               ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Я 

 

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

                          Протокол № 16 / 28.01.2005 година 

 

         ПО ПЪРВА ТОЧКА. 

         ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

         ОТНОСНО:    

       1.1. Изготвяне на предложение до Министерския съвет за отпускане на 

персонални пенсии  по чл.92 от Кодекса за социалното  осигуряване  на Сенай 

Сехринова Фикриева и Серхат Сехринов Фикриев от  с.Брестовене. 

                                                         

                                                  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 140: 

         

        140/1/.На основание чл.21, ал.2  от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.4, т.3 от 

Наредбата за пенсиите  и осигурителния стаж, Общинският  съвет гр.Завет   предлага  

на Министерския съвет на Република България да отпусне персонална пенсия по чл.92 

от Кодекса за социалното осигуряване на Сенай Сехринова Фикриева  - ЕГН 

9407075039  от с.Брестовене, община гр.Завет, живуща на  ул.” Вежен” № 75. 

 

       140/2/.На основание чл.21, ал.2  от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата 

за пенсиите и осигурителния стаж , Общинският  съвет гр.Завет   предлага  на 

Министерския съвет на Република България да отпусне персонална пенсия по чл.92 от 

Кодекса за социалното осигуряване на Серхат Сехринов Фикриев – ЕГН 0145105100 от 

с.Брестовене, община Завет, живущ на ул.”Вежен” № 75.  

  

ОТНОСНО:    

       1.2.Предложение за  поименен списък за капиталови разходи за 2005 година на 

Министерство на земеделието и горите. 

                                                         

 

                                                  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 141: 

         

          141/1/.На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общинският  съвет гр.Завет утвърждава 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗА ПОИМЕНЕН СПИСЪК 

за 2005 год. на МЗГ 

1. Изграждане на полски път в имот №112146 по плана за земеразделяне на 

с.Брестовене с дължина 0.960 км.  

2. Изграждане на полски път в имот №000070 по плана за земеразделяне на 

с.Веселец с дължина 0.820 км.  

3. Почистване на водоем №000293 по плана за земеразделяне на 

с.Брестовене. 



4. Почистване на водоем №000427 по плана за земеразделяне на с.Острово.  

5. Почистване на водоем №000164 по плана за земеразделяне на с.Прелез.  

6. Почистване на водоем №000192 по плана за земеразделяне на с.Сушево. 

7.  Почистване на водоем №000436 по плана за земеразделяне на гр.Завет. 

8. Изграждане на чешма за водопой на животни в имот №135001 по плана за 

земеразделяне на с.Острово. 

9. Изграждане на селскостопански път, преминаващ през имоти №000295 и 

№000271 по плана за земеразделяне на гр.Завет и имот №000116 по плана за 

земеразделяне на с.Иван Шишманово -  Община Завет.  

10. Изграждане на селскостопански път, преминаващ през имоти №000121 и 

№000171 по плана за земеразделяне на с.Брестовене – Община Завет и с.Савин – 

Община Кубрат.  

  

ОТНОСНО:    

       1.3.Приемане на Наредба № 14 за устройство и работа на органите за 

приватизация и следприватизационен  контрол. 

                                                                                                  

                                             Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 142: 

         

        142/8/.На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет гр.Завет приема 

Наредба № 14 за устройство и работа на органите за приватизация и 

следприватизационен  контрол. 

 

 

ОТНОСНО:    

        1.4.Избор на Комисия  за приватизация и следприватизационен контрол. 

 

                                         Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 143: 

         

       143/1/.На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3, т.2 от Закона 

за приватизация и следприватизационен контрол и чл.8, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба 

№14 за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен 

контрол Общински съвет гр.Завет избира Комисия по приватизация и 

следприватизационен контрол в състав :  

1.1. Гюнер Юзеир – зам. кмет на Община Завет 

1.2. инж.Виолетка Кулева – дир. дирекция “УТОС” 

1.3. Решат Фучиджи – ст. юрисконсулт 

1.4. Махмуд  Ремзи    - общински съветник 

1.5. Сезгин Вели         - общински съветник 

1.6. Димитър Ковачев- общински съветник 

1.7. Севил Неджиб     - общински съветник 

       143/2/. На основание чл.8, ал.5 от Наредба №14 за устройство и работа на органите 

за приватизация и следприватизационен контрол Общинският съвет гр.Завет избира за 

Председател на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол г-н Гюнер 

Юзеир – заместник кмет на Община Завет. 



       143/3/. На основание чл.8, ал.5 от Наредба №14 за устройство и работа на органите 

за приватизация и следприватизационен контрол Общинският съвет гр.Завет избира за 

Секретар на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол  г-н Решат 

Фучиджи – ст.юрисконсулт при Община Завет.                                                

 

      

ОТНОСНО:    

1.5.Използване на средствата, останали като преходен остатък към 31.12.2004 

година по бюджета на Община Завет в размер на 148 086 лева. 

                                                         

                                                  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 144: 

         

      144/1/. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и § 31 ал.6 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2004 г, Общинският съвет гр.Завет приема преходния остатък 

към 31.12.2004г. в размер на 148 086 лв. да се използва през 2005 г. както следва: 

• 20 699 лв за държавни дейности; 

• 63 040 лв за капиталови разходи-за извършване на неотложни строително 

ремонтни работи на местни общински пътища –Решение № 880 на МС; 

• 64 347 лв. за местни дейности за разплащане на част от неразплатените 

разходи към 31.12.2004 г.  

     144/2/.Да се изплатят с предимство задълженията на Общината за хранителни 

продукти за детските градини и задълженията към фирма “Охрана и банков сервиз”. 

 

ОТНОСНО:    

      1.6.Приемане на Наредба№ 13 за управление на общинските пътища. 

                                                         

                                                  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 145:       

 

     145/20/. На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.23 от Закона за 

пътищата Общински съвет гр.Завет приема  Наредба №13 за управление на общинските 

пътища. 

 

ОТНОСНО:    

      1.7.Разглеждане на проект за Наредба № 9 на Общинския съвет – Завет. 

                                                         

                                                  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 146:         

 

     146/26/.На   основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от 

ЗМСМА, чл.9 от ЗМДТ, във връзка с чл.6, ал.2 от ЗМДТ  , Общинският съвет гр.Завет  

приема Наредба № 9  за определянето и администрирането на местните такси, цени на 

услуги и права на територията на община Завет. 

  

ОТНОСНО:    

       1.8.Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за базисните/начални/ 

цени за отдаване под наем  на обекти – общинска собственост. 

                                                         

                                                  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 147: 

         

 



      147.На основание чл.22, ал. 1 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.4, 

чл.19, ал.7, чл.49, ал.6, чл.52, ал.3, чл.57, ал.4, чл.61, ал.2 от Наредба №2 за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Завет и 

чл.9 от Наредба №7 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти – 

общинска собственост, Общинският  съвет гр.Завет приема  Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба №7 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти 

– общинска собственост.      

 

ОТНОСНО:                                             

       1.10.Предложение за удостояване със звание “Почетен гражданин на град 

Завет”. 

                                                  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 148: 

         

         148/1/.На основание чл.21, ал.1,т.22 от ЗМСМА  във връзка с чл.26 от Наредба № 

11 на Общинския съвет  - Завет за символиката на град Завет, Общинският съвет 

гр.Завет удостоява със звание “Почетен гражданин на град Завет” посмъртно  Мехмед 

Осман  Али. 

        

                                      

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 


