
                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

  

           ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ  НА  ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – З  А  В  Е  Т 

                                                Протокол № 22/ 22.08.2005 г. 

 

        ПО  ПЪРВА ТОЧКА                                            

        ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ. 

        ОТНОСНО: 

        1.1.Актуализиране  на поименния  списък за  капиталови  разходи на Община Завет за 

2005 година. 

                                           Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 187: 

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

администрация, чл.6, ал.1 и чл.13, ал.3 от  Закона за държавния бюджет на Република България 
за 2005 год. Общинският съвет гр.Завет приема промяна в поименния списък  за капиталови  
разходи, предвидени в бюджета на Община гр.Завет за 2005 година, както следва: 
 

№ обект било /лв./ става /лв./ 
1 2 3 4 

 §5100 – О. Р.   

 Функция 03   

1. Основен ремонт на ОУ с.Брестовене 67 700 67 700 

 Функция 06   

2. Работен проект за реконструкция на водопроводна мрежа 
гр.Завет 

9 220 8 250 

3. Работен проект за реконструкция на водопроводна мрежа 
с.Брестовене 

8 720 7 750 

4. Работен проект за реконструкция на водопроводна мрежа 
с.Сушево 

4 064 7 950 

5. Работен проект за възстановяване на пресъхнал водоем 

с.Брестовене 
5 585 5 585 

 Функция 08   

6. Независим строителен надзор на обект “Рехабилитация на път 
ІV – 23 019 “Завет – Сушево” от км 0+000 до км 6+871” 

16 000 16 000 

7. Работен проект за обект: “Текущ ремонт на път IV-21 425  “III-

205/Исперих-Тутракан/ - Иван Шишманово” от  км 0+000 до 
км 0+600 

нов обект 1 725 

8. Работен проект за обект: “Основен ремонт на път IV-21 434 

“Острово - III-4902 /Побит Камък-Завет/ Старо селище - гр. 
сел. система-Воден” от км 5+800 до км 9+500 и от км 17+500 

до км 19+100   

нов обект 7 200 

9. Работен проект за обект: “Реконструкция на път  
IV-23 019  “II-23 /Завет/ -  Сушево” от км 0+000 до км 1+760 и 
от км 6+452 до км 8+890  

нов обект 4 425 

10. Работен проект за обект: “Реконструкция на път  
IV-21 436 “III-4902/Острово/ –Брестовене – гр.сел. система  - 

Севар” от км 1+700 до км 9+700   

нов обект 9 060 

11. Работен проект за обект: “Реконструкция на местен път 
с.Брестовене, ул. “Н. Й. Вапцаров”   

нов обект 3 144 

 §5200 – ДМА   

 Функция 01   



12. Вноски по лизингов договор за “Шкода S” 12 200 12 200 

13. Закупуване на офис техника – лазерен принтер и матричен 
принтер 

768 768 

 §5300 – НМА   

 Функция 01   

14. Закупуване на програмен продукт АПИС 1 543 1 543 

 ОБЩО ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ 125 800 153 300 

      

    

 

 

         1.2.Отдаване под  наем на  помещение  в “Младежки  дом”  с.Прелез.   

 

                                                Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 188: 

          188.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.7 от ЗОС и чл.20, ал.1, 

ал.3 и ал.4 от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
Общински съвет гр.Завет възлага на Кмета на общината да подготви и проведе явен търг за 
отдаване под наем на помещение в “Младежки клуб” с.Прелез с площ 98.0 м2 при начална 
тръжна наемна цена 118.00 лв./месечно, да одобри спечелилия търга участник и да сключи 
договора за наем за срок от пет години. 

          

            1.4.Предсрочно прекратяване на Договор за възлагане  на обществена поръчка за 

сметосъбиране, третиране на битовите отпадъци, сметоизвозване и почистване на 

централната  част  на гр.Завет. 

                                                   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 190 : 

 

            190/1/.На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,  във връзка с чл.33 предложение три /виновно неизпъление на договорните 
взаимоотношения/ от Договор за възлагане на обществена поръчка за сметосъбиране, третиране  
на битовите отпадъци, сметоизвозване и почистване на централната част на гр.Завет, 
Общинският съвет гр.Завет задължава Кмета на Община Завет да прекрати предсрочно, считано 
от 01.09.2005 година, договорните отношения с Фирма “Бордо” гр.Кубрат по сключен с нея   
договор от  05.11.2001 година. 
            190/2/.Задължава Общинска администрация в срок до 30.09.2005 година да почисти 
всички регламентирани и нерагламентирани сметища на територията на общината. 
            190/3/.Общинска администрация – Завет да подготви и внесе за разглеждане на 
заседание на Общинския съвет докладна записка за учредяване и регистриране на Общинска 
фирма, която да се занимава със сметосъбирането и сметоизвозването на територията на 
общината. 
            190/4/.Да се търсят  средства за закупуване на  техника за осъществяване  на дейността 
по сметосъбирането и сметоизвозването. 
             

          1.5.Трасиране и почистване на прокар в с.Веселец. 

 

                                                Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я  № 191:  

 

           191/1/.Да се трасира и почисти прокар, преминаващ в селскостопански път № 231 по 
плана за земеразделяне на с.Веселец. 



           191/2/.Действията по т.1 да се извършат  в 10 дневен срок  от приемането на това 
решение. 
           191/3/.Задължава се  Кмета на с.Веселец да създаде организация по охрана на  сметището, 
за недопускане на изхвърляне на смет  извън   определените за целта места. 
            

 

 

 

                                                

           

 

         

       
                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 
                                               РЕДАКТОР-ПРОТОКОЛИСТ: /п/   /Кр.Цвяткова/ 
                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 
                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 
 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 


