
                          OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 30 / 30.03.2006  година 

 

 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:   

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

организацията и дейността на Общинския съвет – Завет, неговите комисии и  

взаимодействието му с общинската администрация.  

                                                                             Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС 

         След кратка размяна на мисли Общинският съвет прие следните 

 

                                                        Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 

          241/1/.На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА   във връзка с § 2 от Преходните и 

заключителни разпоредби на  Правилника за организация на работа на Общинския  съвет - 

Завет, неговите комисии и взаимодействието  му с общинската администрация    Общинският  

съвет  гр.Завет приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация на 

работа на Общинския  съвет - Завет, неговите комисии и взаимодействието  му с общинската 

администрация.  

           241/ 2/.Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организация на работа 

на Общинския  съвет - Завет, неговите комисии и взаимодействието  му с общинската 

администрация     влиза в сила  от деня на приемането му от Общинския съвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 



                     OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 30 / 30.03.2006  година 

 

 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:   

          2.2. Изменение и допълнение на Решения №№ 230 и 235 на Общинския съвет, приети 

по Протокол № 29 от 27.02.2006г.  

                                                                              Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС 

          След кратка размяна на мисли Общинският съвет прие следното 

 

                                                        Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

           242/1/. Общинският съвет гр.Завет допълва и изменя   свое Решение № 230 по Протокол 

№ 29/27.02.2006г., което придобива следния вид: 

             Решение  № 230: 

            “На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общинският съвет гр.Завет  РЕШИ: 

             1.В изпълнение на Решение № 94/3/  по Протокол № 09 от 26.07.2004 година, Кметът на 

Община гр.Завет в срок от един месец  от приемането на настоящето решение,  да преведе 

средствата, посочени  в Решение № 94/3/. 

             2.Дарените  средства да бъдат използвани за изграждане на параклиса Свети Георги 

Победоносец” в мемориала “Военна гробница 1916 година”.  

             3.Кметът на Община гр.Завет  да изготви списък с имената  на хората от община Завет, 

взели участие в Тутраканската   епопея от 1916 година и същите се предоставят на 

Историческия  музей в  гр.Тутракан   с молба  за вписване в  историческите документи.” 

 

 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 



                     OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 30 / 30.03.2006  година 

 

 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:   

         2.2. Изменение и допълнение на Решения №№ 230 и 235 на Общинския съвет, приети 

по Протокол № 29 от 27.02.2006г.  

                                                                              Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС 

         След кратка размяна на мисли Общинският съвет прие следното 

 

                                                        Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

              

             242/2/.Общинският съвет гр.Завет   изменя   свое Решение № 235  по Протокол № 

29/27.02.2006г., което придобива следния вид: 

             Решение  № 235:  

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , във връзка с  чл.39, ал.4  от Закона за 

общинската собственост,  и чл. 65, ал.3, т.3  от Наредба №2 за придобиване, управление и 

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

срока за безвъзмездно ползване, определен  с   Решение №61/1/ от Протокол №7/16.03.2004 

год., като удължава  същия  до  края  на  изтичане на договора   между Община  гр.Завет  и     

Сдружение “Рома – Завет – 2003”, сключен за ползване на имот: Едноетажна полумасивна 

сграда със застроена площ 264 м2 в гр.Завет, кв.53, УПИ ІІ - “Зала за сватбени тържества и 

работнически стол” .    

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 30 / 30.03.2006  година 

 

 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:   

         2.4.Постъпили молби на граждани от с.Брестовене за ликвидиране на съсобственост  

между тях и Община гр.Завет върху имот УПИ ІV-615 от кв.21 по ПУП на с.Брестовене. 

                                                                              Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

         След кратка размяна на мисли Общинският съвет прие следните 

 

                                                        Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 

         244/1/. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.36 от ЗС, чл.36, ал.1, т.2 от 

ЗОС, чл.47, ал.1, т.1, чл.48, ал.3 и чл.55, ал.1, т.2 от Наредба №2 за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество да се ликвидира съсобствеността върху имот УПИ ІV-615 

от кв.21  по ПУП на с.Брестовене между Община Завет и Касим Шакир Ашик, Атче Шакир 

Мутиш и Ерсин Сюлейман Исмаил от с.Брестовене чрез продажба на общинската част от имота 

– дворно място от 1 375 м2 (с неуредени регулационни отношения с имот ХVІІІ-613) на 

съсобствениците, пропорционално на дяловете им от застроените сгради, както следва : 

1.1. На Касим Шакир Ашик – 1020/1375 ид.ч. от дворното място за сумата 3146.79 лв. 

1.2. На Атче Шакир Мутиш – 175/1375 ид.ч. от дворното място за сумата 539.89 лв. 

1.3. На Ерсин Сюлейман Исмаил – 180/1375 ид.ч. от дворното място за сумата 555.32 

лв. 

   244/2/. Възлага на кмета на общината да извърши сделката по установения ред. 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 30 / 30.03.2006  година 

 

 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:   

         2.5.Постъпила молба с Вх.№ 94.А-24/ 01.03.2006г. от Али Ахмедов Илиев от 

с.Брестовене за учредяване на ипотека върху имот УПИ V от кв.80 по ПУП на 

с.Брестовене, придобит от Община Завет  по ред ана Закона за приватизация и 

следприватизационен  контрол.  

                                                                             Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

         След кратка размяна на мисли Общинският съвет прие следното 

 

                                                        Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

         

         245.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет гр.Завет дава съгласие Али 

Ахмедов Алиев, ЕГН 7305185045 от с.Брестовене, ул.”Г. С. Раковски” №7 да учреди ипотека 

върху имот “Филиал Основно училище” с.Брестовене, кв.80, УПИ V, закупен по реда на ЗПСК, 

в полза на Банка “ДСК”. 

 

 

         

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 30 / 30.03.2006  година 

 

 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:   

          2.6.Актуализация на плановата част на Стратегията за социално-икономическо 

развитие на Община Завет 2000 – 2006 година. 

                                                                             Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

          След кратко обсъждане и  последвалото гласуване Общинският съвет прие следните 

 

                                                        Р  Е  Ш Е  Н  И  Я: 

 

          246/1/.На основание чл.21, ал.1, т.12  от ЗМСМА , във връзка с чл.14, ал.4 и чл.28,т .1 

от Закона за регионалното развитие, Общинският  съвет гр.Завет  прави следните 

допълнения към плановата част на Стратегията за социално-икономическо развитие на  

община Завет 2000 – 2006 година, както следва: 

                1.По т.І “Развитие и функционално усъвършенстване на техническата 

инфраструктура”, подточка 4 “Благоустрояване на населените места”  към  мероприятие  5 

“Реконструкция на централната част на с.Брестовене и с.Острово” допълва  и : “Реконструкция 

на централната част на с.Веселец”. 

               2.По  т.ІІ “Социална инфраструктура и дейности в социалната сфера”, подточка 

2”Развитие  и функционално усъвършенстване на социалната инфраструктура” , раздел  

2”Култура и младежки дейности”   към графа три “Ремонтни дейности на читалищата в 

гр.Завет, с.Острово, с.Ив.Шишманово”  допълва  и читалища с.Веселец, с.Прелез, с.Сушево, 

с.Брестовене. 

               3. По т.І “Развитие и функционално усъвършенстване на техническата 

инфраструктура”, подточка .3 “Подобряване на водоснабдяването и въвеждане на ефективни и 

екологосъобразни водоснабдителни и канализационни системи”, графа 5:”Изграждане на малки 

водоснабдителни мрежи и съоръжения с местно значение  за питейно битово водоснабдяване на 

населението  “   допълва: Проектиране и изграждане на водоем  с.Острово – 800 куб.м   и 

водоем    с.Сушево – 100 куб.м.”.        

            246/2/.На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА , във връзка с чл.14, ал.4 и чл.28, т.1 

от Закона за регионалното развитие, Общинският  съвет гр.Завет  прима  актуализацията 

на  плановата част на Стратегията за социално-икономическо развитие на  община Завет 

2000 – 2006 година с направените по  нея допълнения. 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 



                           OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 30 / 30.03.2006  година 

 

 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:   

         2.7.Информация  на Временната комисия, определена с Решение №  220 от Протокол 

№ 27/23.12.2005 година. 

                                                                             Докл.:Д.Ковачев – Председател на Вр.комисия 

         С последвалото гласуване Общинският съвет прие следното 

 

                                                       Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е : 

 

         247.На основание чл.21, ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.55 от  Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет – Завет, неговите комисии и  взаимодействието 

му с общинската администрация, Общинският съвет гр.Завет  отлага  разглеждането на 

информацията на Временната комисия, определена с Решение № 220 по Протокол № 27/ 

23.12.2005 година  на ОбС за следващото  заседание на съвета,  като упълномощава същата да 

извърши  проверка  относно: 1.Начина на ползване на закупения от Община гр.Завет 

микробус и  2.Средствата, които се разходват по  неговата дейност.  

 

 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 30 / 30.03.2006  година 

 

 

          ПО  ТРЕТА   ТОЧКА 

          РАЗНИ. 

         3.1.Обсъждане на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване  на територията 

на община Завет, регламентирани и нерегламентирани  сметища. 

 

        След  проведеното обсъждане и  последвалото гласуване Общинският съвет прие  следните 

  

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 

         248/1/. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет гр.Завет РЕШИ:           

               1.Да се поиска  от   юридически и физически лица  от общината да предоставят  оферти 

за почистване на сметищата. 

              2.Да се наеме техника за почистване на  нерегламентираните сметища и се използват  

хората  от  СПОЗ. 

              3.Да се проведе  разяснителна кампания по училищата и сред населението по  

населените места  за  подържане на чистотата на тяхната територия. 

                                                                                          Срок: постоянен 

                                                                                          Отг.: Кметовете по населени места 

              4.Да  се упълномощят  със Заповед на  Кмета на Общината хората, назначени  по СПОЗ 

да съставят актове за констатирани нарушения по Наредба № 1 на ОбС. 

              5.Да се назначи отговорник, който да осъществява  ежедневен  контрол по работата на 

хората, назначени по СПОЗ. 

              6.Да се обяви месец  април за месец на хигиенизирането на населените  места. Да се 

създаде награден фонд   за  премиране на  най-добре почистено населено място  и се проведе   

разгласа  сред  населението. 

                                                                                         Срок: 30.04.2006г. 

                                                                                         Отг.:Кметове по населени места 

              7.За следващото редовно  заседание на Общинския съвет да се  изготви и предостави  

на съветниците Справка за  приходите  през 2005г.  по  направление чистота и начина на 

тяхното разходване през съответния период. 

                                                                                         Срок: м.април 2006г.          

                                                                                         Отг.:Кмета на Общината 

                         

              8. Да се утвърди база / цена за машино -  смяна/  за различните категории  машини за 

сметопочистване  и  се даде възможност на кметовете по населени места  в тези  определени 

финансови рамки  да  се  договорят  с физически  или юридически  лица за почистване на 

нерегламентираните сметища по  населените места, като договорите с тези лица се  сключат от 

Кмета на Общината. 

             9.За следващото заседание на Общинския съвет да  се  изготви и представи списък с 

имената на хората по населени места, назначени по СПОЗ, като  срещу всяко име се посочи от 

колко години тези хора работят по тази  програма. 



          10. Да се покани и се проведе среща с г-н  Николов –  регионален директор на  Агенцията 

по заетостта – Русе. 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  


