
                           

                        OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 33 / 29.06.2006  година 

 

 

          ПО  ТРЕТА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

         3.1. Откриване на процедура за приватизация на   Жилищен блок  ППП в строеж 

гр.Завет, кв.82, УПИ І – “Жилищно строителство”, включен в списъка на общински 

имоти, подлежащи на приватизация  през 2003 година. 

                                                                      Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

 

          По докладната записка изказвания не се направиха. С последвалото гласуване 

Общинският съвет прие следното 

 

 

                                                   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е : 

 

         263.На основание чл.21, ал.1,  т.8  от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3, т.2 ,  във връзка с  

чл.1, ал.2, т.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.2, ал.1, т.3 , чл.5 и 

чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите, Общинският съвет гр.Завет: 

               1. Открива процедура за приватизация чрез публичен търг  с явно наддаване на 

Пететажен жилищен блок  ППП в строеж в гр.Завет, кв.82, УПИ І – “Жилищно строителство” с 

обща ЗП 1 232,27 кв.м и  мази 167,55 кв.м с ОПС по АЧОС № 1/ 15.05.2006 година. 

              2. Упълномощава Кмета на общината да възложи  дейностите по изготвянето на 

правния анализ и информационния меморандум на обекта по т.1 чрез провеждане на процедура  

на пряко договаряне и да ги представи за  разглеждане  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 № 33 / 29.06.2006  година 

 

 

          ПО  ТРЕТА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

         3.2. Безвъзмездно  прехвърляне от “Електроразпределение  - Горна Оряховица” АД на 

съоръженията за външно изкуствено осветление / УО/ в полза на Община Завет. 

                                                                     Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

           По докладната записка изказвания не се направиха. С последвалото гласуване 

Общинският съвет прие следното 

 

                                                   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е : 

 

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

енергетиката, Общинският съвет гр.Завет реши : 

                 1.Община гр.Завет приема безвъзмездно предоставените съоръжения за външно 

изкуствено осветление /УО/,  находящи  се на територията на  общината. 

                 2.Възлага на Кмета на  Община Завет   да сключи договор за безвъзмездно 

прехвърляне на съоръженията, като  в договора  залегне клауза,  демонтажа на остарелите 

живачни тела да бъде за сметка на  “Електроразпределение  - Горна Оряховица” АД. 

 

           

 

 

                                               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 № 33 / 29.06.2006  година 

 

 

          ПО  ТРЕТА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

          3.3.Проект за решение за утвърждаване на план- сметка на разходите за провеждане 

на традиционния селищен  празник 2006 г в гр.Завет. 

                                                                     Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

          По докладната записка изказвания не се направиха. С последвалото гласуване 

Общинският съвет прие следното 

 

                                                   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е : 

 

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

               1. Утвърждава план-сметка за разходите  за провеждане на традиционния селищен 

празник в гр.Завет съгласно  следната  

ПЛАН - СМЕТКА  

на разходите за провеждане на традиционен селищен празник  на гр.Завет   
29.07 - 30.07.2006 г./ 

   В ЛЕВА       

№ Вид разход С У М А 

І. Разходи по издръжка на конни състезания   

1 награден фонд 4 000,00   

2 други  1 000,00   

3     

  СУМА ПО Т.І 5 000,00   

ІІ. 
Традиционен селищен празник и МФФ - гр. 

Завет    

1 Административно-канцеларски   

1,1 

Картон, хартия и пликове за покани и пощ. 

разходи 100,00   

1,2 

Рекламни материали- плакати - 

100бр.,значки1000бр. 300,00   

1,3 
Изработка на трансперанти - 3бр.; декори за 

сцена  
300,00   

2 Технически и транспортни   

2,1 Наем открита естрада и монтаж 500,00   



2,2 
Озвучаване: 3000  W за концерт  на открито и 

други прояви 720,00   

2,3 Художествено осветление  600,00   

2,4 Ел.енергия 500,00   

2,5 Транспортни - оборудване, охрана и др. 100,00   

2,6 Фойерверки за заря 500,00   

3 Културно-масови прояви   

3,1 
По договор с "Пайнер мюзик" за участие на  

певици    в т.ч. транспортни и нощувка 
1 500,00   

3,2 Актьор - конферанс и хумор 
200,00   

3,3 
храна  и минерална вода за участниците от 
ОДК и другите участници / 150 + 600 / 

750,00   

4 Спортни и култ.мероприятия   

4,1 Награден фонд волейбол  200,00   

4,2 Награден фонд колоездене  120,00   

4,3 Съдийски, лекар и медикаменти  160,00   

4,4 Футбол 140,00   

5 Посрещане на гости и тържествен обяд   

5,1 
Инвентар-еднократна посуда, текстил, 

санитарни 
500,00   

5,2 Храна и напитки за  гости 1 000,00   

5,3 Музикално-артистична програма за обяда   

  СУМА ПО Т.ІІ 8 190,00   

 

               2.Увеличава плана на бюджетния  кредит в дейност 759 “Други дейности по 

културата” § 1098 с 10 190 лева и намалява плана на дейност 832 “Служби и дейности по  

поддържане  ,  ремонт и изграждане на пътища” § 10-30 от ЕБК с 10 190 лева. 

 

           

 

 

 

                                               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 № 33 / 29.06.2006  година 

 

 

          ПО  ТРЕТА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

         3.4.Становище по Бизнес плана за развитие на “Водоснабдяване и канализация” ООД 

гр.Исперих за периода 2006-2008 г. 

                                                                    Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

 

           След  проведеното обсъждане и с  последвалото гласуване Общинският съвет прие 

следното 

                                                   Р  Е Ш  Е  Н  И  Е: 

 

          266. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет гр.Завет изразява 

положително становище  по  Бизнес плана за развитие на “ В и К” ООД гр.Исперих за периода 

2006 - 2008 година,  като поставя  условие – инвестиционната програма на дружеството да се 

реализира без промяна цената  на водата, а се потърсят други  източници за финансиране. 

 

 

 

 

 

                                               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 № 33 / 29.06.2006  година 

 

 

          ПО  ТРЕТА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

         3.5. Преобразуване  на учебните заведения на територията на община Завет в 

средищни, съгласно  чл.10, ал.5 от ЗНП и чл.12, ал.2 и ал.4 от ППЗНП 

                                                                   Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

         

        След кратка размяна на мисли Общинският съвет прие следното 

        

                                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

           

         267. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.10, ал.5 от ЗНП и чл.12, ал.2 

и  ал.4 от ППЗНП, Общинският съвет гр.Завет : 

             1. Определя за средищни училища на територията на община   гр.Завет следните 

училища: 

      1.1.СОУ “Св.Св. Кирил и  Методий” гр.Завет; 

      1.2.ОУ “Христо Ботев” с.Веселец; 

      1.3.ОУ”Васил Левски” с.Сушево 

 

  2..Задължава Кмета на Общината да осигури  необходимия транспорт за извозване на 

учениците от : 

- с.Иван Шишманово  до  с.Веселец / от   V  клас  до  VІІІ  клас/ общ брой пътуващи 

20 

- всички населени места  в състава на общината до СОУ  гр.Завет  - общ брой 

пътуващи  44 

- с.Савин до с.Сушево – общ брой пътуващи  21 

 

             3.Упълномощава  Кмета на Община гр.Завет  да направи  искане до МОН за 

предоставяне на  3 броя училищни автобуси,  както следва: 

- 1 бр. автобус  -  42 местен  по маршрут  с.Иван Шишманово- с.Веселец - с.Прелез 

–– с.Сушево– гр.Завет  с общ брой пътуващи  44; 

- 1 бр. автобус –  25 местен  по маршрут   с.Острово -  с.Брестовене – гр.Завет  с 

общ брой пътуващи  20; 

- 1 бр. автобус –  25 местен  по маршрут  с.Савин – с.Сушево с общ брой пътуващи  

21. 

 

                                               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 № 33 / 29.06.2006  година 

 

 

          ПО  ТРЕТА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

         3.1. Откриване на процедура за приватизация на   Жилищен блок  ППП в строеж 

гр.Завет, кв.82, УПИ І – “Жилищно строителство”, включен в списъка на общински 

имоти, подлежащи на приватизация  през 2003 година. 

                                                                      Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

 

         263.На основание чл.21, ал.1,  т.8  от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3, т.2 ,  във връзка с  

чл.1, ал.2, т.3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.2, ал.1, т.3 , чл.5 и 

чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите, Общинският съвет гр.Завет: 

               1. Открива процедура за приватизация чрез публичен търг  с явно наддаване на 

Пететажен жилищен блок  ППП в строеж в гр.Завет, кв.82, УПИ І – “Жилищно строителство” с 

обща ЗП 1 232,27 кв.м и  мази 167,55 кв.м с ОПС по АЧОС № 1/ 15.05.2006 година. 

              2. Упълномощава Кмета на общината да възложи  дейностите по изготвянето на 

правния анализ и информационния меморандум на обекта по т.1 чрез провеждане на процедура  

на пряко договаряне и да ги представи за  разглеждане  от Общинския съвет. 

 

 

         3.2. Безвъзмездно  прехвърляне от “Електроразпределение  - Горна Оряховица” АД на 

съоръженията за външно изкуствено осветление / УО/ в полза на Община Завет. 

                                                                     Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

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

енергетиката, Общинският съвет гр.Завет реши : 

                 1.Община гр.Завет приема безвъзмездно предоставените съоръжения за външно 

изкуствено осветление /УО/,  находящи  се на територията на  общината. 

                 2.Възлага на Кмета на  Община Завет   да сключи договор за безвъзмездно 

прехвърляне на съоръженията, като  в договора  залегне клауза,  демонтажа на остарелите 

живачни тела да бъде за сметка на  “Електроразпределение  - Горна Оряховица” АД. 

 

 

          3.3.Проект за решение за утвърждаване на план- сметка на разходите за провеждане 

на традиционния селищен  празник 2006 г в гр.Завет. 

                                                                     Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

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

               1. Утвърждава план-сметка за разходите  за провеждане на традиционния селищен 

празник в гр.Завет съгласно  следната  

ПЛАН - СМЕТКА  

на разходите за провеждане на традиционен селищен празник  на гр.Завет   
29.07 - 30.07.2006 г./ 

   В ЛЕВА       



№ Вид разход С У М А 

І. Разходи по издръжка на конни състезания   

1 награден фонд 4 000,00   

2 други  1 000,00   

3     

  СУМА ПО Т.І 5 000,00   

ІІ. 
Традиционен селищен празник и МФФ - гр. 

Завет    

1 Административно-канцеларски   

1,1 

Картон, хартия и пликове за покани и пощ. 

разходи 100,00   

1,2 

Рекламни материали- плакати - 

100бр.,значки1000бр. 300,00   

1,3 
Изработка на трансперанти - 3бр.; декори за 

сцена  
300,00   

2 Технически и транспортни   

2,1 Наем открита естрада и монтаж 500,00   

2,2 
Озвучаване: 3000  W за концерт  на открито и 

други прояви 720,00   

2,3 Художествено осветление  600,00   

2,4 Ел.енергия 500,00   

2,5 Транспортни - оборудване, охрана и др. 100,00   

2,6 Фойерверки за заря 500,00   

3 Културно-масови прояви   

3,1 
По договор с "Пайнер мюзик" за участие на  

певици    в т.ч. транспортни и нощувка 
1 500,00   

3,2 Актьор - конферанс и хумор 
200,00   

3,3 
храна  и минерална вода за участниците от 
ОДК и другите участници / 150 + 600 / 

750,00   

4 Спортни и култ.мероприятия   

4,1 Награден фонд волейбол  200,00   

4,2 Награден фонд колоездене  120,00   

4,3 Съдийски, лекар и медикаменти  160,00   

4,4 Футбол 140,00   

5 Посрещане на гости и тържествен обяд   

5,1 
Инвентар-еднократна посуда, текстил, 

санитарни 
500,00   

5,2 Храна и напитки за  гости 1 000,00   

5,3 Музикално-артистична програма за обяда   

  СУМА ПО Т.ІІ 8 190,00   

 

               2.Увеличава плана на бюджетния  кредит в дейност 759 “Други дейности по 

културата” § 1098 с 10 190 лева и намалява плана на дейност 832 “Служби и дейности по  

поддържане  ,  ремонт и изграждане на пътища” § 10-30 от ЕБК с 10 190 лева. 

 



         3.4.Становище по Бизнес плана за развитие на “Водоснабдяване и канализация” ООД 

гр.Исперих за периода 2006-2008 г. 

                                                                    Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

 

          266. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет гр.Завет изразява 

положително становище  по  Бизнес плана за развитие на “ В и К” ООД гр.Исперих за периода 

2006 - 2008 година,  като поставя  условие – инвестиционната програма на дружеството да се 

реализира без промяна цената  на водата, а се потърсят други  източници за финансиране. 

 

         3.5. Преобразуване  на учебните заведения на територията на община Завет в 

средищни, съгласно  чл.10, ал.5 от ЗНП и чл.12, ал.2 и ал.4 от ППЗНП 

                                                                   Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

         

           

         267. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.10, ал.5 от ЗНП и чл.12, ал.2 

и  ал.4 от ППЗНП, Общинският съвет гр.Завет : 

             1. Определя за средищни училища на територията на община   гр.Завет следните 

училища: 

      1.1.СОУ “Св.Св. Кирил и  Методий” гр.Завет; 

      1.2.ОУ “Христо Ботев” с.Веселец; 

      1.3.ОУ”Васил Левски” с.Сушево 

 

  2..Задължава Кмета на Общината да осигури  необходимия транспорт за извозване на 

учениците от : 

- с.Иван Шишманово  до  с.Веселец / от   V  клас  до  VІІІ  клас/ общ брой пътуващи 

20 

- всички населени места  в състава на общината до СОУ  гр.Завет  - общ брой 

пътуващи  44 

- с.Савин до с.Сушево – общ брой пътуващи  21 

 

             3.Упълномощава  Кмета на Община гр.Завет  да направи  искане до МОН за 

предоставяне на  3 броя училищни автобуси,  както следва: 

- 1 бр. автобус  -  42 местен  по маршрут  с.Иван Шишманово- с.Веселец - с.Прелез 

–– с.Сушево– гр.Завет  с общ брой пътуващи  44; 

- 1 бр. автобус –  25 местен  по маршрут   с.Острово -  с.Брестовене – гр.Завет  с 

общ брой пътуващи  20; 

- 1 бр. автобус –  25 местен  по маршрут  с.Савин – с.Сушево с общ брой пътуващи  

21. 

 

                                                

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 


