
                          OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 31 / 18.04.2006  година 

 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:   

          1.1. Изменение  на Структурата на Общинска администрация Завет.  

                                                                              Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

        По докладната записка  коментари не се направиха. С последвалото гласуване Общинският 

съвет прие  следните 

  

                                                   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 

250/1/.На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за месното самоуправление и местната 

администрация Общинският съвет гр. Завет одобрява промени по Структурата на 

управление на Община Завет, както следва:  

 

1.1. Намалява с 1 щ. бр. числеността на Дирекция “Финанси, правно – информационно 

обслужване и управление на собствеността”, с което числеността на същата става от 

27,5щ. бр. на 26,5 щ. бр., в т.число запазва утвърдения  щат на отдел “Финанси и 

управление на собствеността” от 10 щ.бр. 

1.2. Трансформира щатната бройка по т. 1.1. в щат  “Заместник-кмет на Община” . 

 

250/2/. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за месното самоуправление и местната 

администрация Общинският съвет гр. Завет одобрява структурата на Общинска 

администрация гр. Завет, съгласно Приложението.   

Приложение 
 
                                              С Т Р У К Т У Р А 

                                   НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

 

Кмет на община 1 щ.бр. 

Кметове на кметства 6 щ.бр. 

Заместник-кмет на община 3 щ.бр. 

Секретар на община 1 щ.бр. 

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

Дирекция “Финанси, правно-информационно обслужване и управление 

на собствеността” в т. число Директор 

 

26,5 щ.бр. 

      

      Отдел “Финанси и управление на собствеността” 

      в т. число Началник отдел 

 

10 щ.бр. 

  



 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Дирекция “Устройство на територията и общинска собственост” в  т. 

число Директор 

 

6 щ.бр. 

 

Дирекция “Специализирана администрация – инвестиционни програми 

и проекти” в т. число Директор 

 

7 щ. бр. 

 

Обща численост на персонала в 

Общинска администрация гр. Завет 

 

50,5 щ.бр. 

 

 

          

 

 

 

 

 

                                               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 № 31 / 18.04.2006  година 

 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:   

          1.2.Изменение на Решение №175 от Протокол №20 от 06.06.2005 год. на Общински 

съвет гр.Завет 

                                                                              Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

        По докладната записка  коментари не се направиха. С последвалото гласуване Общинският 

съвет  прие  следното 

  

                                                   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

        251.На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.1 и 2 от Закона за 

общинския дълг и чл.2, ал.1, т.2, ал.3 от Постановление на Министерски съвет №40 от 

12.03.2005 год. (изм. Д.в. бр.81 от 11.10.2005 год.) за условията и реда за отпускане на временни 

безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи по одобрени 

проекти по САПАРД и за възстановяването им, Общински съвет гр. Завет изменя Решение 

№175 от Протокол №20 от 06.06.2005 год. за поемане на краткосрочен общински дълг, както 

следва: 

1. Максимален размер на дълга – 689 421.60 лв.; 

2. Валута на дълга – лев; 

3. Вид на дълга - съгласно чл.3, т.6 от Закона за общинския дълг; 

4. Начин на обезпечаване на дълга – банкова гаранция на изпълнителя в размер на 

689 421.60 лв.; 

5. Условия за погасяване – в срок не по-късно от 10.12.2006 г. със сумата на 

безвъзмездната финансова помощ, получена по програма САПАРД при условията и реда на 

чл.6 от ПМС №40 от 12.03.2005 г.  

 

 

 

 

 

                                               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 № 31 / 18.04.2006  година 

 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:   

     1.3. Отдаване под наем на складово помещение в с.Брестовене 

                                                                              Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

         По докладната записка  коментари не се направиха. С последвалото гласуване 

Общинският съвет  прие  следното 

  

                                                   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

         252.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 стопанска сграда с.Брестовене, кв.13, пл.№666 с площ 32.0 

м2 при следните условия: 

1. Начална тръжна наемна цена 62.00 лв./месечно.  

2. Стъпка на наддаване в размер на 5% от началната тръжна цена. 

3. Депозит за участие в търга в размер на 100% от началната тръжна цена – 62.00 лв. 

4. Тръжната документация се закупува от Дирекция “УТОС”, стая 206 на Община 

Завет срещу 40 лв., платими в брой в касата на общината. 

5. Възлага на Кмета на Община Завет да подготви и проведе търга, да одобри 

спечелилия търга участник и да сключи договор за наем за срок от пет години. 

 

          
  

 

                                               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 № 31 / 18.04.2006  година 

 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:   

         1.4.Продажба на нежилищни имоти – частна общинска собственост. 

                                                                              Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

         По докладната записка  коментари не се направиха. С последвалото гласуване 

Общинският съвет  прие  следното 

  

                                                   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

        253.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за 

общинската собственост, чл.47, ал.1, т.1 и чл.49, ал.1 от Наредба №2 за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Завет реши : 

         1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищни имоти при 

начални тръжни цени, както следва : 

 1.1.Сграда “Болница” гр.Завет, кв.50, УПИ І - двуетажна масивна сграда “Болница” със 

ЗП 173 м2 с ОПС по АОС №120/15.09.1999 год. – 9 558 лв.. 

 1.2.Физиотерапия гр.Завет, кв.50, УПИ ХVІІ – “Поликлиника” - двуетажна масивна 

сграда със ЗП 100 м2 с ОПС и едноетажна масивна сграда със ЗП 108 м2 с ОПС по АОС 

№98/19.07.1999 год. – 5 022 лв. 

 1.3.Здравна служба с.Веселец, кв.28, УПИ  ХІІ - масивна сграда със ЗП 96 м2 и 

пристройка към нея в строеж със ЗП 101.1 м2, полумасивна сграда със ЗП 33 м2 и дворно място 

от 505 м2 по АОС №177/16.05.2000 год. – 9 720 лв. 

 1.4.Стоматологичен кабинет - Обособена част със ЗП 19.25 м2 с ОПС от І етаж на 

Здравна служба с.Прелез, кв.49, УПИ V по АОС №14/29.05.1997 год. – 729 лв. 

 1.5.Бивша детска градина в гр.Завет, кв.50,УПИ ІІІ – “Поликлиника” – двуетажна 

масивна сграда със ЗП 930 кв.м и дворно място от 5 910 кв.м по АОС № 744/20.07.2004 година 

– 38 880 лв. 

            2. Определя стъпка на наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена. 

            3. Определя депозит за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена. 

            4. Тръжната документация се закупува от Дирекция “УТОС”, стая 206 на Община Завет 

срещу 40 лв., платими в брой в касата на общината. 

       5. Възлага на Кмета на Община Завет да подготви и проведе търга, да одобри 

спечелилите търга участници и да сключи договори за покупко-продажба на имотите със 

спечелилите търга. 

 

                                               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 № 31 / 18.04.2006  година 

 

 

          ПО ВТОРА   ТОЧКА. 

          РАЗНИ.  

          Докладва: Д-р Шенол Салим – Председател на ПК “Здравеопазване и социални  

дейности” при Общинския  съвет – Завет.          
          

              След кратка размяна на мисли Общинският съвет прие следното 

 

                                                        Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

          

         254. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общинският съвет гр.Завет възлага на Кмета на Община Завет да предприеме 

необходимите действия за  въвеждане  в експлоатация  на пристройка на   Селска здравна 

служба с.Веселец, като разходите, необходими затова, са за сметка на Функция VІ “Жилищно 

строителство, благоустрояване  и комунално стопанство, опазване на околната среда - ЖС БКС 

ООС”, Дейност 619 “ ЖС, БКС, Регионално развитие”, параграф 10-20 – разходи за външни 

услуги” по  бюджета на Община Завет за 2006 година. 

 

           

 

 

                                               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   Я 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 31 / 18.04.2006  година 

 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:   

          1.1. Изменение  на Структурата на Общинска администрация Завет.  

                                                                              Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

 

                                                   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 

250/1/.На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за месното самоуправление и местната 

администрация Общинският съвет гр. Завет одобрява промени по Структурата на 

управление на Община Завет, както следва:  

 

1.3. Намалява с 1 щ. бр. числеността на Дирекция “Финанси, правно – информационно 

обслужване и управление на собствеността”, с което числеността на същата става от 

27,5щ. бр. на 26,5 щ. бр., в т.число запазва утвърдения  щат на отдел “Финанси и 

управление на собствеността” от 10 щ.бр. 

1.4. Трансформира щатната бройка по т. 1.1. в щат  “Заместник-кмет на Община” . 

 

250/2/. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за месното самоуправление и местната 

администрация Общинският съвет гр. Завет одобрява структурата на Общинска 

администрация гр. Завет, съгласно Приложението.   

Приложение 
 
                                              С Т Р У К Т У Р А 

                                   НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

 

Кмет на община 1 щ.бр. 

Кметове на кметства 6 щ.бр. 

Заместник-кмет на община 3 щ.бр. 

Секретар на община 1 щ.бр. 

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

Дирекция “Финанси, правно-информационно обслужване и управление 

на собствеността” в т. число Директор 

 

26,5 щ.бр. 

      

      Отдел “Финанси и управление на собствеността” 

      в т. число Началник отдел 

 

10 щ.бр. 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 



 

Дирекция “Устройство на територията и общинска собственост” в  т. 

число Директор 

 

6 щ.бр. 

 

Дирекция “Специализирана администрация – инвестиционни програми 

и проекти” в т. число Директор 

 

7 щ. бр. 

 

Обща численост на персонала в 

Общинска администрация гр. Завет 

 

50,5 щ.бр. 

 

 

     

          1.2.Изменение на Решение №175 от Протокол №20 от 06.06.2005 год. на Общински 

съвет гр.Завет 

                                                                              Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

 

        251.На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.10 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.1 и 2 от Закона за 

общинския дълг и чл.2, ал.1, т.2, ал.3 от Постановление на Министерски съвет №40 от 

12.03.2005 год. (изм. Д.в. бр.81 от 11.10.2005 год.) за условията и реда за отпускане на временни 

безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи по одобрени 

проекти по САПАРД и за възстановяването им, Общински съвет гр. Завет изменя Решение 

№175 от Протокол №20 от 06.06.2005 год. за поемане на краткосрочен общински дълг, както 

следва: 

1. Максимален размер на дълга – 689 421.60 лв.; 

2. Валута на дълга – лев; 

3. Вид на дълга - съгласно чл.3, т.6 от Закона за общинския дълг; 

4. Начин на обезпечаване на дълга – банкова гаранция на изпълнителя в размер на 

689 421.60 лв.; 

5. Условия за погасяване – в срок не по-късно от 10.12.2006 г. със сумата на 

безвъзмездната финансова помощ, получена по програма САПАРД при условията и реда на 

чл.6 от ПМС №40 от 12.03.2005 г.  

 

     1.3. Отдаване под наем на складово помещение в с.Брестовене 

                                                                              Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

          

         252.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 стопанска сграда с.Брестовене, кв.13, пл.№666 с площ 32.0 

м2 при следните условия: 

1. Начална тръжна наемна цена 62.00 лв./месечно.  

2. Стъпка на наддаване в размер на 5% от началната тръжна цена. 

3. Депозит за участие в търга в размер на 100% от началната тръжна цена – 62.00 лв. 

4. Тръжната документация се закупува от Дирекция “УТОС”, стая 206 на Община 

Завет срещу 40 лв., платими в брой в касата на общината. 

5. Възлага на Кмета на Община Завет да подготви и проведе търга, да одобри 

спечелилия търга участник и да сключи договор за наем за срок от пет години. 

 

          
 

 



         1.4.Продажба на нежилищни имоти – частна общинска собственост. 

                                                                              Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

          

 

        253.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за 

общинската собственост, чл.47, ал.1, т.1 и чл.49, ал.1 от Наредба №2 за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Завет реши : 

         1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищни имоти при 

начални тръжни цени, както следва : 

 1.1.Сграда “Болница” гр.Завет, кв.50, УПИ І - двуетажна масивна сграда “Болница” със 

ЗП 173 м2 с ОПС по АОС №120/15.09.1999 год. – 9 558 лв.. 

 1.2.Физиотерапия гр.Завет, кв.50, УПИ ХVІІ – “Поликлиника” - двуетажна масивна 

сграда със ЗП 100 м2 с ОПС и едноетажна масивна сграда със ЗП 108 м2 с ОПС по АОС 

№98/19.07.1999 год. – 5 022 лв. 

 1.3.Здравна служба с.Веселец, кв.28, УПИ  ХІІ - масивна сграда със ЗП 96 м2 и 

пристройка към нея в строеж със ЗП 101.1 м2, полумасивна сграда със ЗП 33 м2 и дворно място 

от 505 м2 по АОС №177/16.05.2000 год. – 9 720 лв. 

 1.4.Стоматологичен кабинет - Обособена част със ЗП 19.25 м2 с ОПС от І етаж на 

Здравна служба с.Прелез, кв.49, УПИ V по АОС №14/29.05.1997 год. – 729 лв. 

 1.5.Бивша детска градина в гр.Завет, кв.50,УПИ ІІІ – “Поликлиника” – двуетажна 

масивна сграда със ЗП 930 кв.м и дворно място от 5 910 кв.м по АОС № 744/20.07.2004 година 

– 38 880 лв. 

            2. Определя стъпка на наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена. 

            3. Определя депозит за участие в търга в размер на 10% от началната тръжна цена. 

            4. Тръжната документация се закупува от Дирекция “УТОС”, стая 206 на Община Завет 

срещу 40 лв., платими в брой в касата на общината. 

       5. Възлага на Кмета на Община Завет да подготви и проведе търга, да одобри 

спечелилите търга участници и да сключи договори за покупко-продажба на имотите със 

спечелилите търга. 

          ПО ВТОРА   ТОЧКА. 

          РАЗНИ.  

          Докладва: Д-р Шенол Салим – Председател на ПК “Здравеопазване и социални  

дейности” при Общинския  съвет – Завет.                  

 

                                                        Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

          

         254. На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общинският съвет гр.Завет възлага на Кмета на Община Завет да предприеме 

необходимите действия за  въвеждане  в експлоатация  на пристройка на   Селска здравна 

служба с.Веселец, като разходите, необходими затова, са за сметка на Функция VІ “Жилищно 

строителство, благоустрояване  и комунално стопанство, опазване на околната среда - ЖС БКС 

ООС”, Дейност 619 “ ЖС, БКС, Регионално развитие”, параграф 10-20 – разходи за външни 

услуги” по  бюджета на Община Завет за 2006 година. 

           

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


