
                                  OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 34 / 27.07.2006  година 

 

 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

 

          2.1.Приемане на Наредба № 16 за притежаване и отглеждане на кучета на 

територията на община Завет. 

                                                                      Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

         Предвид на това, че Наредба № 16 е   разгледана  обстойно на заседание на постоянните 

комисии  разисквания по нея не се направиха. С последвалото гласуване Общинският съвет 

прие следното 

                                                       Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

         270.На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.178 и §3, т.1 от Закана за ветеринарномедицинската дейност, 

Общинският съвет гр. Завет приема Наредба № 16 за притежаване и отглеждане на кучета на 

територията на община Завет. 

 

           

 

                                               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 № 34 / 27.07.2006  година 

 

 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

 

          2.2.Приемане на Наредба № 4 за реда и условията за извършване на търговската 

дейност на територията на община Завет. 

                                                                      Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

         Предвид на това, че Наредба № 4 е   разгледана  обстойно на заседание на постоянните 

комисии  разисквания по нея не се направиха. С последвалото гласуване Общинският съвет 

прие следното 

                                                       Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

         271.На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.2 и §4 от  ПЗР на   Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния  контрол  върху стопанската дейност, 

чл.191, ал.3 от Закона за защита на потребителите, глава  ІІІ, раздел ІІ от Закона за местните 

данъци и такси и чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, Общинският съвет 

гр.Завет приема Наредба № 4 за реда и условията   за извършване на търговска дейност на 

територията на община Завет. 

 

          

 

 

           

 

                                               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 № 34 / 27.07.2006  година 

 

 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

          2.3.Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и 

администрирането на местни такси, цени на услуги и права на територията на община 

Завет. 

                                                                      Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

         След кратка размяна на мисли Общинският съвет прие следното 

        

                                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

         272. На основание чл.22, ал.1 т.7 от ЗМСМА във връзка  чл.6 ал.2 и  чл.9 от ЗМДТ 

Общински съвет гр.Завет приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за 

определянето и администрирането на местни такси, цени на услуги и права  на територията на 

Община Завет.  

 

           

 

                                               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 № 34 / 27.07.2006  година 

 

 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

 

          2.4.Промяна в състава на Комисията за приватизация и следприватизационен  

контрол. 

                                                                      Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС 

        По докладната записка разисквания не се направиха. С последвалото гласуване 

Общинският съвет прие следното 

 

                                                   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

       273. 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 на 

Общинския съвет  за устройство и работа на органите за приватизация  и  следприватизационен 

контрол,  Общинският съвет гр.Завет избира  за член  на  Комисията  по приватизация и 

следприватизационен  контрол  общинския съветник  г-н  Несин  Али Хавенгели. 

 

 

 

                                               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 № 34 / 27.07.2006  година 

 

 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

           

          2.5.Актуализация на поименния списък за капиталови разходи на Община Завет за 

2006 година. 

                                                                      Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

 

 

С последвалото гласуване Общинският съвет прие следното 

 

 

                                                Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е : 

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

администрация и чл.13, ал.2 от  Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 

год. , Общинският съвет гр.Завет приема промяна в поименния списък  за капиталови  разходи, 

предвидени в бюджета на Община гр.Завет за 2006 година, както следва: 

 

 

 

 
ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ 

ЗА 2006 г. 

 

 

І. ЦЕЛЕВА  СУБСИДИЯ 

 

 

№ 

 

обект 

стойност 

/лв./ 
1 2 3 

 §5100 – О. Р.  

 Функция 06  

1. Изграждане на огради на гробищните паркове в общината 7 000 

2. Геодезическо заснемане на общински имоти 5 020 

 Функция 08  

1. Работен проект за канализация на гр.Завет 10 000 

1. Строителен надзор на обект: “Рехабилитация на път ІV – 23 019 “Завет – 16 000 



Сушево” от км 0+000 до км 6+871” 

2. Работен проект за реконструкция на улици в населените места на 

общината 

54 775 

 §5200 – ДМА  

 Функция 01  

1. Вноски по лизингов договор за “Шкода S” 12 205 

 ОБЩО ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ 105 000 

 

 

 

 

Целева субсидия за капиталови разходи през 2006 год. при изпълнение на приходите по 

републиканския бюджет 

 

№ 

 

обект 

стойност 

/лв./ 
1 2 3 

 §5100 – О. Р.  

 Функция 06  

1. Работен проект за реконструкция на водопроводна мрежа гр.Завет 4 785 

2. Работен проект за реконструкция на водопроводна мрежа с.Брестовене 4 495 

3. Работен проект за реконструкция на водопроводна мрежа с.Сушево 4 611 

4. Работен проект за възстановяване на пресъхнал водоем с.Брестовене 3 631 

5. Строителен надзор за обект: Реконструкция на водопроводна мрежа 

гр.Завет 

2 900 

6. Строителен надзор за обект: Реконструкция на водопроводна мрежа 

с.Брестовене 

2 834 

7. Строителен надзор за обект: Реконструкция на водопроводна мрежа 

с.Сушево 

2 786 

8. Авторски надзор на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа 

с.Брестовене 

850 

9. Авторски надзор на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа 

с.Сушево 

608 

 ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ 27 500 

 

 

ІІ. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 

 

№ 

 

обект 

стойност 

/лв./ 
1 2 3 

 §5100 – О. Р.  

 Функция 03  

1. Основен ремонт на ОУ с.Брестовене 7 491 

2. Подмяна на дограма на първия етаж на ОУ с.Веселец 10 000 

 Функция 06  



1. Реконструкция на централната градска част на гр.Завет и изграждане на 

търговски център 

13  933 

2. Реконструкция на Фронтофис на  Общинска  администрация Завет 5 000 

3. Закупуване на  котел за парно отопление на СОУ гр.Завет 10 000 

4. План за безопасност и здраве за обект: Реконструкция на водопроводна 

мрежа гр.Завет 

360 

5. План за безопасност и здраве за обект: Реконструкция на водопроводна 

мрежа с.Брестовене 

360 

6. План за безопасност и здраве за обект: Реконструкция на водопроводна 

мрежа с.Сушево 

360 

7. План за безопасност и здраве за обект: Възстановяване на пресъхнал 

водоем с.Брестовене 

360 

8. Строителен надзор на обект: Трафопост “Вит” 10 кV и кабел СрН към 

него в гр.Завет 

1 200 

9. Авторски надзор на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа 

гр.Завет 

875 

10. Авторски надзор на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа 

с.Сушево 

192 

 Функция 08  

1. Строителен надзор на 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 

3 541 

2. План за безопасност и здраве за обект: : “Рехабилитация на път ІV – 

23 019 “Завет – Сушево” от км 0+000 до км 6+871”  

480 

3. Авторски надзор на обект: “Рехабилитация на път ІV – 23 019 “Завет – 

Сушево” от км 0+000 до км 6+871” 

500 

4. Строителен надзор на обект: Здравна служба с.Веселец 600 

 §5200 – ДМА  

 Функция 01  

1. Закупуване на офис техника – компютри и принтери и офис оборудване 10 000 

 §5300 – НМА  

 Функция 01  

1. Закупуване на програмни продукти 2 748 

 ОБЩО РАЗХОДИ 68 000 

 

 

                                               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 № 34 / 27.07.2006  година 

 

 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

           2.6.Изменение на структурата на общинска администрация гр.Завет. 

                                                                      Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

 

         По докладната записка разисквания не се направиха. С последвалото гласуване 

Общинският съвет прие следното 

 

                                                            Р Е Ш Е Н И Е : 

 

         275.На основание чл.21, ал.1, т.2  от ЗМСМА във връзка с ФО – 32/ 13.07.2006 година, 

Общинският съвет гр.Завет: 

               1.Определя  за функция “Общи държавни  служби”, Група “Изпълнителни и 

законодателни органи” численост от 52.5 щ.бр., считано от 01.07.2006 г. 

               2.Определя увеличението  от 1 щ.бр., считано от 01.07.2006 година да е в частта  на 

Дирекция “Финансово, правно-информационно обслужване и управление на собствеността”, с 

което числеността на същата става от 27,5 щ.бр.  но 28,5 щ.бр., в т.ч. увеличава утвърдения щат 

на отдел “Финанси и управление на собствеността” от 10 щ.бр.  на 11 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 № 34 / 27.07.2006  година 

 

 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

         2.7.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 коментари не се направиха. С последвалото гласуване Общинският 

съвет прие следното 

 

                                                            Р Е Ш Е Н И Е : 

 

276.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3, т.2, чл.31, ал.1 и 

чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 

ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите,  чл.7, т.12, т.13 и т.14 от 

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

контрол, Общински съвет гр.Завет реши : 

1. Приема правния анализ и утвърждава начална тръжна цена 30 000 лв. и един 

двустаен апартамент в завършения жилищен блок в собственост на Община Завет, приета с 

Решение №59/1/ от Протокол №07/29.04.2004 год.  на  Общински съвет.  

        2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински имот - 

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

обща ЗП 1 232.27 м2 и мази 167.55 м2 с ОПС по АЧОС №1/15.05.2006 год. при начална тръжна 

цена 30 000 лв. един двустаен апартамент в завършения жилищен блок в собственост на Община 

Завет.  

       3. Ограничение за участие в публичния търг с явно наддаване :  

3.1. Участникът трябва да бъде регистрирана фирма или физическо лице, съгласно 

българското законодателство, с основен предмет на дейност строителство, притежаващи 

капацитет за изпълнение на оставащите видове СМР. 

3.2. Участникът трябва да притежава технически възможности и персонал за 

изпълнение на СМР; 

3.3. Участникът трябва да има опит от последните две години като главен 

изпълнител на СМР на поне един строителен обект от същия вид и обем, като представи 

доказателства за съответен опит в извършването на подобен род работи, включително характера 

и стойността на съответните договори, както и за вече започнатите или договорени работи.  

          4. Начин и срок на плащане – достигнатата цена на обекта се заплаща в брой в левове в 

касата на Община Завет в деня на подписване на договора за продажба, като не се допускат 

други платежни средства. 

          5. Определя стъпка на наддаване 10% от началната тръжна цена – 3 000 лв. 



          6. Определя депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена – 3 000 лв., който 

следва да бъде внесен в касата на Община Завет до 13-ия ден включително от датата на 

обнародване на решението в “Държавен вестник”. 

          7. Утвърждава тръжната документация и проекто-договора за продажба на обекта и 

определя цена за тях 100 лв. Същите се закупуват от Дирекция “УТОС”, стая 208 на Община 

Завет и се заплащат в брой в касата на общината до 12-ия ден включително от датата на 

обнародване на решението в “Държавен вестник”. 

8. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в 

деловодството на Община Завет до 17.00 часа на 13-ия ден включително от датата на 

обнародване на решението в “Държавен вестник”, а при повторен търг - до 17.00 часа на 20-ия 

ден включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. 

9. Оглед на обектите се извършва до 13-ия ден включително от датата на обнародване 

на решението в “Държавен вестник” след закупуване на тръжна документация и предварителна 

заявка, а при повторен търг - до 17.00 часа на 20-ия ден включително от датата на обнародване 

на решението в “Държавен вестник”. 

10. Търгът ще се проведе на 14-ия ден от датата на обнародване на решението в 

“Държавен вестник” от 9.00 часа в заседателната зала в административната сграда на общината. 

11. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 21-ия ден от датата на 

обнародване на решението в “Държавен вестник” от 9.00 часа в заседателната зала в 

административната сграда на общината. 

         12. В срок 3 работни дни след провеждането на търга постоянната комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол да представи на Кмета на Община Завет протокол 

от търга. Възлага на Кмета на общината в срок 3 работни дни след получаването на протокола от 

проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник. 

         13. Възлага на Кмета на Община Завет да сключи договор за покупко-продажба със 

спечелилия търга участник. 

 

 

                                               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 № 34 / 27.07.2006  година 

 

 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

 

         2.8.Поемане на разходите за  храна  на Станка   Манева  Лазарова  от гр.Завет. 

                                                                     Докл.: А.Топчу – Кмет на Община     

 

 

         По докладната записка разисквания не се направиха. С последвалото гласуване 

Общинският съвет прие следното 

 

                                                            Р Е Ш Е Н И Е : 

 

         277. На основание чл.21, ал.2  във връзка  с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и послучай 

навършване на 100 години, Общинският съвет гр.Завет определя: Разходите за храна в 

Домашен социален патронаж /ДСП/ гр.Завет на Станка Манева Лазарова от гр.Завет, 

ул.”Преслав “№ 2 , ЕГН 0607075111 да бъдат за сметка на общинските приходи, считано 

от 24.07.2006 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   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 34 / 27.07.2006  година 

 

 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

         2.9.Утвърждаване на индивидуалните работни заплати на кмета на Общината и 

кметствата, считано от 01.07.2006 година.   

                                                                     Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

          По докладната записка разисквания не се направиха. С последвалото гласуване 

Общинският съвет прие следното 

 

                                                            Р Е Ш Е Н И Е : 

 

        278. На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА ,  чл.1,ал.1, т.5  от ПМС № 168 от 

07.07.2006 г. за работните заплати в бюджетните организации  и дейности , Общинският съвет 

гр.Завет утвърждава индивидуалните работни заплати на кмет на Община и кметове на 

кметства , считано от 01.07.2006 г. съгласно Приложение № 1, което е неизменна част от 

настоящия протокол. 

 

 

 

                                               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 № 34 / 27.07.2006  година 

 

 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

 

          2.1.Приемане на Наредба № 16 за притежаване и отглеждане на кучета на 

територията на община Завет. 

                                                                      Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

 

         270.На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.178 и §3, т.1 от Закана за ветеринарномедицинската дейност, 

Общинският съвет гр. Завет приема Наредба № 16 за притежаване и отглеждане на кучета на 

територията на община Завет. 

 

        2.2.Приемане на Наредба № 4 за реда и условията за извършване на търговската 

дейност на територията на община Завет. 

                                                                      Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

         271.На основание чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.2 и §4 от  ПЗР на   Закона за ограничаване на 

административното регулиране и административния  контрол  върху стопанската дейност, 

чл.191, ал.3 от Закона за защита на потребителите, глава  ІІІ, раздел ІІ от Закона за местните 

данъци и такси и чл.30, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия, Общинският съвет 

гр.Завет приема Наредба № 4 за реда и условията   за извършване на търговска дейност на 

територията на община Завет. 

 

          2.3.Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и 

администрирането на местни такси, цени на услуги и права на територията на община 

Завет. 

                                                                     Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

         272. На основание чл.22, ал.1 т.7 от ЗМСМА във връзка  чл.6 ал.2 и  чл.9 от ЗМДТ 

Общински съвет гр.Завет приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за 

определянето и администрирането на местни такси, цени на услуги и права  на територията на 

Община Завет.  

 

          2.4.Промяна в състава на Комисията за приватизация и следприватизационен  

контрол. 

                                                                      Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС 

 

       273. 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 на 



Общинския съвет  за устройство и работа на органите за приватизация  и  следприватизационен 

контрол,  Общинският съвет гр.Завет избира  за член  на  Комисията  по приватизация и 

следприватизационен  контрол  общинския съветник  г-н  Несин  Али Хавенгели. 

           

          2.5.Актуализация на поименния списък за капиталови разходи на Община Завет за 

2006 година. 

                                                                      Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

 

 

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

администрация и чл.13, ал.2 от  Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 

год. , Общинският съвет гр.Завет приема промяна в поименния списък  за капиталови  разходи, 

предвидени в бюджета на Община гр.Завет за 2006 година, както следва: 

 

 

 

 
ПОИМЕНЕН СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ 

ЗА 2006 г. 

 

 

І. ЦЕЛЕВА  СУБСИДИЯ 

 

 

№ 

 

обект 

стойност 

/лв./ 
1 2 3 

 §5100 – О. Р.  

 Функция 06  

1. Изграждане на огради на гробищните паркове в общината 7 000 

2. Геодезическо заснемане на общински имоти 5 020 

 Функция 08  

1. Работен проект за канализация на гр.Завет 10 000 

1. Строителен надзор на обект: “Рехабилитация на път ІV – 23 019 “Завет – 

Сушево” от км 0+000 до км 6+871” 

16 000 

2. Работен проект за реконструкция на улици в населените места на 

общината 

54 775 

 §5200 – ДМА  

 Функция 01  

1. Вноски по лизингов договор за “Шкода S” 12 205 

 ОБЩО ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ 105 000 

 

 

Целева субсидия за капиталови разходи през 2006 год. при изпълнение на приходите по 

републиканския бюджет 

 

№ 

 

обект 

стойност 

/лв./ 
1 2 3 

 §5100 – О. Р.  

 Функция 06  



1. Работен проект за реконструкция на водопроводна мрежа гр.Завет 4 785 

2. Работен проект за реконструкция на водопроводна мрежа с.Брестовене 4 495 

3. Работен проект за реконструкция на водопроводна мрежа с.Сушево 4 611 

4. Работен проект за възстановяване на пресъхнал водоем с.Брестовене 3 631 

5. Строителен надзор за обект: Реконструкция на водопроводна мрежа 

гр.Завет 

2 900 

6. Строителен надзор за обект: Реконструкция на водопроводна мрежа 

с.Брестовене 

2 834 

7. Строителен надзор за обект: Реконструкция на водопроводна мрежа 

с.Сушево 

2 786 

8. Авторски надзор на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа 

с.Брестовене 

850 

9. Авторски надзор на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа 

с.Сушево 

608 

 ОБЩО ДОПЪЛНИТЕЛНА ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ 27 500 

 

ІІ. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 

 

№ 

 

обект 

стойност 

/лв./ 
1 2 3 

 §5100 – О. Р.  

 Функция 03  

1. Основен ремонт на ОУ с.Брестовене 7 491 

2. Подмяна на дограма на първия етаж на ОУ с.Веселец 10 000 

 Функция 06  

1. Реконструкция на централната градска част на гр.Завет и изграждане на 

търговски център 

13  933 

2. Реконструкция на Фронтофис на  Общинска  администрация Завет 5 000 

3. Закупуване на  котел за парно отопление на СОУ гр.Завет 10 000 

4. План за безопасност и здраве за обект: Реконструкция на водопроводна 

мрежа гр.Завет 

360 

5. План за безопасност и здраве за обект: Реконструкция на водопроводна 

мрежа с.Брестовене 

360 

6. План за безопасност и здраве за обект: Реконструкция на водопроводна 

мрежа с.Сушево 

360 

7. План за безопасност и здраве за обект: Възстановяване на пресъхнал 

водоем с.Брестовене 

360 

8. Строителен надзор на обект: Трафопост “Вит” 10 кV и кабел СрН към 

него в гр.Завет 

1 200 

9. Авторски надзор на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа 

гр.Завет 

875 

10. Авторски надзор на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа 

с.Сушево 

192 

 Функция 08  

1. Строителен надзор на 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 

3 541 

2. План за безопасност и здраве за обект: : “Рехабилитация на път ІV – 

23 019 “Завет – Сушево” от км 0+000 до км 6+871”  

480 



3. Авторски надзор на обект: “Рехабилитация на път ІV – 23 019 “Завет – 

Сушево” от км 0+000 до км 6+871” 

500 

4. Строителен надзор на обект: Здравна служба с.Веселец 600 

 §5200 – ДМА  

 Функция 01  

1. Закупуване на офис техника – компютри и принтери и офис оборудване 10 000 

 §5300 – НМА  

 Функция 01  

1. Закупуване на програмни продукти 2 748 

 ОБЩО РАЗХОДИ 68 000 

 

        2.6.Изменение на структурата на общинска администрация гр.Завет. 

                                                                      Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

 

         275.На основание чл.21, ал.1, т.2  от ЗМСМА във връзка с ФО – 32/ 13.07.2006 година, 

Общинският съвет гр.Завет: 

               1.Определя  за функция “Общи държавни  служби”, Група “Изпълнителни и 

законодателни органи” численост от 52.5 щ.бр., считано от 01.07.2006 г. 

               2.Определя увеличението  от 1 щ.бр., считано от 01.07.2006 година да е в частта  на 

Дирекция “Финансово, правно-информационно обслужване и управление на собствеността”, с 

което числеността на същата става от 27,5 щ.бр.  но 28,5 щ.бр., в т.ч. увеличава утвърдения щат 

на отдел “Финанси и управление на собствеността” от 10 щ.бр.  на 11 щ.бр. 

 

 

         2.7.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 

 

276.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3, т.2, чл.31, ал.1 и 

чл.32, ал.3, т.1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.2, ал.1, т.3, чл.3, 

ал.1, т.1, чл.5 и чл.6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите,  чл.7, т.12, т.13 и т.14 от 

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

контрол, Общински съвет гр.Завет реши : 

1. Приема правния анализ и утвърждава начална тръжна цена 30 000 лв. и един 

двустаен апартамент в завършения жилищен блок в собственост на Община Завет, приета с 

Решение №59/1/ от Протокол №07/29.04.2004 год.  на  Общински съвет.  

        2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за приватизация на общински имот - 

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

обща ЗП 1 232.27 м2 и мази 167.55 м2 с ОПС по АЧОС №1/15.05.2006 год. при начална тръжна 

цена 30 000 лв. един двустаен апартамент в завършения жилищен блок в собственост на Община 

Завет.  

       3. Ограничение за участие в публичния търг с явно наддаване :  

3.1. Участникът трябва да бъде регистрирана фирма или физическо лице, съгласно 

българското законодателство, с основен предмет на дейност строителство, притежаващи 

капацитет за изпълнение на оставащите видове СМР. 

3.2. Участникът трябва да притежава технически възможности и персонал за 

изпълнение на СМР; 

3.3. Участникът трябва да има опит от последните две години като главен 

изпълнител на СМР на поне един строителен обект от същия вид и обем, като представи 



доказателства за съответен опит в извършването на подобен род работи, включително характера 

и стойността на съответните договори, както и за вече започнатите или договорени работи.  

          4. Начин и срок на плащане – достигнатата цена на обекта се заплаща в брой в левове в 

касата на Община Завет в деня на подписване на договора за продажба, като не се допускат 

други платежни средства. 

          5. Определя стъпка на наддаване 10% от началната тръжна цена – 3 000 лв. 

          6. Определя депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена – 3 000 лв., който 

следва да бъде внесен в касата на Община Завет до 13-ия ден включително от датата на 

обнародване на решението в “Държавен вестник”. 

          7. Утвърждава тръжната документация и проекто-договора за продажба на обекта и 

определя цена за тях 100 лв. Същите се закупуват от Дирекция “УТОС”, стая 208 на Община 

Завет и се заплащат в брой в касата на общината до 12-ия ден включително от датата на 

обнародване на решението в “Държавен вестник”. 

8. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в 

деловодството на Община Завет до 17.00 часа на 13-ия ден включително от датата на 

обнародване на решението в “Държавен вестник”, а при повторен търг - до 17.00 часа на 20-ия 

ден включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. 

9. Оглед на обектите се извършва до 13-ия ден включително от датата на обнародване 

на решението в “Държавен вестник” след закупуване на тръжна документация и предварителна 

заявка, а при повторен търг - до 17.00 часа на 20-ия ден включително от датата на обнародване 

на решението в “Държавен вестник”. 

10. Търгът ще се проведе на 14-ия ден от датата на обнародване на решението в 

“Държавен вестник” от 9.00 часа в заседателната зала в административната сграда на общината. 

11. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 21-ия ден от датата на 

обнародване на решението в “Държавен вестник” от 9.00 часа в заседателната зала в 

административната сграда на общината. 

         12. В срок 3 работни дни след провеждането на търга постоянната комисия по 

приватизация и следприватизационен контрол да представи на Кмета на Община Завет протокол 

от търга. Възлага на Кмета на общината в срок 3 работни дни след получаването на протокола от 

проведения търг да определи със заповед спечелилия търга участник. 

         13. Възлага на Кмета на Община Завет да сключи договор за покупко-продажба със 

спечелилия търга участник. 

 

 

         2.8.Поемане на разходите за  храна  на Станка   Манева  Лазарова  от гр.Завет. 

                                                                     Докл.: А.Топчу – Кмет на Община     

 

         277. На основание чл.21, ал.2  във връзка  с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и послучай 

навършване на 100 години, Общинският съвет гр.Завет определя: Разходите за храна в 

Домашен социален патронаж /ДСП/ гр.Завет на Станка Манева Лазарова от гр.Завет, 

ул.”Преслав “№ 2 , ЕГН 0607075111 да бъдат за сметка на общинските приходи, считано 

от 24.07.2006 година. 
 

 

         2.9.Утвърждаване на индивидуалните работни заплати на кмета на Общината и 

кметствата, считано от 01.07.2006 година.   

                                                                     Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

 

        278. На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА ,  чл.1,ал.1, т.5  от ПМС № 168 от 

07.07.2006 г. за работните заплати в бюджетните организации  и дейности , Общинският съвет 



гр.Завет утвърждава индивидуалните работни заплати на кмет на Община и кметове на 

кметства , считано от 01.07.2006 г. съгласно Приложение № 1, което е неизменна част от 

настоящия протокол. 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


