ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

П Р О Т О К О Л
№ 02

Днес 28.11.2007 година от 16.00 часа в заседателната зала на Община гр.Завет на
основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация се
проведе заседание на Общинския съвет гр.Завет. На заседанието присъствуват 17 общински
съветници.
Освен общинските съветници участие в заседанието взеха: Ахтер Сюлейманов Велиев –
Кмет на Община гр.Завет, Халиме Мехмедова – Секретар на Община, Динчер Османов Къров –
кмет с.Брестовене, Бехчет Мустафа Хадживели – кмет с.Острово, Гюнер Али Юдаи – кмет на
с.Веселец, Зелиха, Юмер Руфад – кмет с.Прелез, Атике Махмуд Ешреф – кмет с.Сушево,
Виолетка Кулева – директор на дирекция “УТОС”, Сезгин Юмер - директор на дирекция, Четин
Емин – експерт “Образование”, Зюлфие Исмаилова – директор на дирекция, граждани.
Председателят на Общинския съвет г-н Мехмед Хасан Халил откри заседанието на
Общинския съвет.
Преди да пристъпи към изпълнение на дневния ред, Председателят
запозна
присъствуващите съветници с факта, че общинските съветници Акиф Джевдет Рашид и Зия
Ахмед Исмаил от листата на ДПС са подали заявления за предсрочно прекратяване на
пълномощията им като общински съветници във връзка с чл.30, ал.4 ,т.4 от ЗМСМА. Във
връзка с това и на основание чл.30, ал.6 г-н Мехмед Хасан обяви прекратяване пълномощията
на Акиф Джевдет и Зия Ахмед. Общинската избирателна комисия е своевременно уведомена за
тези обстоятелства и същата на свое заседание от 08.11.2007 година с Протокол № 26 обявяви
следващите от листите на ДПС общински съветници – съответно г-жа Сюзан Али Хюсмен и
г-н Мехти Илми Махмуд.
Същите присъствува в залата.Председателят на Общинския съвет прикани новоизбраните
общински съветници да станат прави за полагане на клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА. Г-н Хасан
зачете текста на клетвата, а общинските съветници Сюзан Хюсмен и Мехти Илми повторяха
след него. След полагане на клетвата същите подписаха клетвените декларации, които остават
на съхранение с архива на Общинския съвет.
След приключване на тази част от заседанието Председателят на Общинския съвет
предложи настоящето заседание да протече при следния.
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1.ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.
ОТНОСНО:
1.1.Определяне на представители на общината в Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република България.
Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС
1.2.Определяне на представител на Община гр.Завет в Общото събрание на
Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван Рилски”- Разград АД – гр.Разград.
Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС
1.3.Избиране и упълномощаване на представител на Община гр.Завет в заседанията на
Общото събрание на “В и К” – ООД – гр.Исперих.
Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС

1.4.Избор на Комисия по ЗУЖВГМЖВ.
Докл.:А. Велиев - Кмет на Община
1.5.Определяне на представители на Община Завет в Сдружение “Толерантност” гр.София
Докл.:А. Велиев - Кмет на Община
1.6.Определяне на възнаграждението на Председателя на ОбС-Завет.
1.7.Определяне на представител на Общинския съвет в Националната асоциация на
действащите председатели на общински съвет в РБ.
Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС
1.8. Изграждане на комисия за подготовка на Правилник за работа на Общинския съвет –
Завет и изготвяне на предложение за видове и състав на постоянни комисии при Общинския
съвет – Завет.
Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС
1.9.Определяне конкретния брой на паралелките, групите и конкретната численост на
персонала в училищата, детските градини и обслужващите звена на територията та община
Завет.
Докл.:А. Велиев - Кмет на Община
1.10.Актуализиране на поименния списък за капиталови разходи на Община Завет за
2007г.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
1.11.Одобряване структурата на общинската администрация в Община гр.Завет.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
2.Разни.
С последвалото гласуване Общинският съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 6:
6. Приема така направеното предложение за дневен ред да стане дневен ред на
настоящето заседание.
Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се –
0/нула/.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.
ОТНОСНО:
1.1.Определяне на представители на общината в Общото
Националното сдружение на общините в Република България.
Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС
По докладната записка изказвания
Общинският съвет прие следното

събрание

на

не се направиха. С последвалото гласуване

Р Е Ш Е Н И Е № 7:
7.Съгласно чл.9, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
/ЗМСМА/ Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ представлява
и защитава интересите на своите членове, общините, пред държавните органи, разработва
предложения за промяна
и усъвършенствуване на правната уредба
на местното
самоуправление, подготвя становища и предложения по проектобюджета на страната, в частта
му за общините, осъществява контакти и взаимодействие със сродни организации от други

страни, членува в международни сдружения, осъществява и други функции, определени със
закон и с устава му.НСОРБ , организира обучения, финансира проучвателни пътувания и
обмяна на опит.Чрез реализация на спечелените проекти поетапно внедрява нови практики в
различните общини.Сдружението вече единадесет години обединява усилията на общините за
утвърждаването им като силни и демократични местни власти.
Съгласно чл.22, ал.3 от Устава на НСОРБ, след изтичане мандата на определените
представители на общините, съставът на органите на Сдружението се обновяват в тримесечен
срок след провеждането на местните избори. В тази връзка и в съответствие с чл.22, ал.4 от
Устава на НСОРБ, новоизбраните общински съвети следва в двумесечен срок от провеждане на
първото си заседание да определят представители на общината в Общото събрание на НСОРБ
и да уведомят Сдружението за това. Всяка община има право на два гласа в Общото събрание
на НСОРБ, които се упражняват чрез нейните делегати.
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.15, от ЗМСМА, във връзка с чл.6 от
Устава на НСОРБ, Общинският съвет гр.Завет РЕШИ:
1.Определя за представители на община гр.Завет, обл.Разград в Общото събрание на
националното сдружение на общините в Република България :
• Ахтер Сюлейманов Велиев – Кмет на Община гр. Завет
• Мехмед Хасан Халил – Председател на Общинския съвет гр.Завет
2. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, упълномощава г-н Ахтер Сюлейманов
Велиев – Кмет на Община гр.Завет да внася годишния членски внос в НСОРБ за сметка на
бюджета на Община гр.Завет.
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
4.Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК.
Председателят на Общинския съвет обърна внимание на съветниците, че съгласно
чл.27, ал.5 от ЗМСМА, решенията на Общинския съвет приети на основание чл.21, ал.1,
т.15 и чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в
протокола от заседанието.
Предвид гореизложеното г-н Мехмед Хасан подложи текста по Решение № 7 на
поименно гласуване. Резултатите от поименното гласуване са както следва:
№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Име, презиме и фамилия на общинския съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
Севдим Мустафа Ибрям
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Шабан Ариф Шабан

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

15
16
17

Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев

ЗА
ЗА
ЗА

Общо гласували:

17

Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се – 0/нула/.

1.2.Определяне на представител на Община гр.Завет в Общото събрание на
Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван Рилски”- Разград АД – гр.Разград.
Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС
По докладната записка изказвания
Общинският съвет прие следното

не се направиха. С последвалото гласуване

Р Е Ш Е Н И Е № 8:
8.През 2000 година във връзка с преобразуването на публичните здравни заведения в
лечебни заведения /акционерни дружества/, собствеността на капитала на същите се разпредели
между държавата и общините от областта, чието население се обслужва от лечебното
заведение. Дяловото участие на Община Завет в Многопрофилна болници за активно лечение
/МБАЛ/ “Св.Иван Рилски Разград” АД – гр.Разград е 3,89 % от собствеността на капитала на
дружеството. Във връзка с това Общината има и свой представител в Общото събрание на
дружеството.
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1 т.9 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация във връзка с чл.226 от Търговския закон, Общинският съвет
гр.Завет РЕШИ:
1.Упълномощава г-н Ахтер Сюлейманов Велиев – Кмет на Община гр.Завет да
представлява Община гр.Завет в Общото събрание на МБАЛ "Св.Иван Рилски Разград” АД–
гр.Разград и да взема участие в заседанията на същото.
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
3. Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК.
Председателят на Общинския съвет обърна внимание на съветниците, че съгласно
чл.27, ал.5 от ЗМСМА, решенията на Общинския съвет приети на основание чл.21, ал.1,
т.9 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от
заседанието.
Предвид гореизложеното г-н Мехмед Хасан подложи текста по Решение № 8 на
поименно гласуване. Резултатите от поименното гласуване са както следва:
№
по
ред
01
02
03
04

Име, презиме и фамилия на общинския съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
Севдим Мустафа Ибрям
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Шабан Ариф Шабан
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Общо гласували:

17

Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се – 0/нула/.

1.3.Избиране и упълномощаване на представител на Община гр.Завет в заседанията
на Общото събрание на “В и К” – ООД – гр.Исперих.
Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС
По докладната записка изказвания
Общинският съвет прие следното

не се направиха. С последвалото гласуване

Р Е Ш Е Н И Е № 9:
9.Община гр.Завет съвместно с Община гр.Исперих и Община Самуил е съдружник в
дружество “В и К” гр.Исперих, което се ръководи от Общо събрание на съдружниците.
Предвид гореизложеното и с цел осигуряване нормална работа на Общото събрание на
съдружниците на “В и К” – ООД гр.Исперих и на основание чл.21, ал.1 ,т.9 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.114, ал.2 от Търговския
закон, Общинският съвет гр.Завет РЕШИ:
1.Определя Кмета на Община гр.Завет г-н Ахтер Сюлейманов Велиев за представител
на Община Завет в Общото събрание на съдружниците на “В и К” ООД – гр.Исперих и
упълномощава същия да взема участие в заседанията на Общото събрание.
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
3. Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК.
Председателят на Общинския съвет обърна внимание на съветниците, че съгласно
чл.27, ал.5 от ЗМСМА, решенията на Общинския съвет приети на основание чл.21, ал.1,
т.9 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от
заседанието.
Предвид гореизложеното г-н Мехмед Хасан подложи текста по Решение № 9 на
поименно гласуване. Резултатите от поименното гласуване са както следва:

№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Име, презиме и фамилия на общинския съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
Севдим Мустафа Ибрям
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Шабан Ариф Шабан
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев
Общо гласували:

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
17

Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се – 0/нула/.
1.4.Избор на Комисия по ЗУЖВГМЖВ.
По докладната записка изказвания
Общинският съвет прие следното

Докл.:А. Велиев - Кмет на Община
не се направиха. С последвалото гласуване

Р Е Ш Е Н И Е № 10:
10. На основание чл.8, ал.2 от Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с
многогодишни жилищни влогове/ ЗУЖВГМЖСВ/ във връзка с чл.16 от Правилника за
прилагането му, Община гр.Завет фигурира в утвърдения от Управителния съвет на
Националния компенсационен жилищен фонд списък на населените места, в които са създадени
местни комисии по ЗУЖВГМЖСВ.
С оглед социалната значимост на Закона и във връзка произвеждането на “Местни
избори 2007” , новоизбраният Общински съвет следва да актуализира състава на Местната
комисия по ЗУЖВГМЖСВ и да уведоми своевременно Управителния съвет на НКЖФ, който
след утвърждаването на комисията, обнародва състава на същата в “Държавен вестник” .
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.2 от
ЗУЖВГМЖСВ и чл.16, ал.2 от ППЗУЖВГМЖСВ, Общинският съвет гр.Завет РЕШИ:
1.Определя състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 ЗУЖВГМЖСВ при Община
гр.Завет да се състои от 7 /седем/ члена.
2.В състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ влизат:
• Ахтер Сюлейманов Велиев – Кмет на Община Завет
• Виолетка Станкова Кулева – Общинска администрация Завет
• Зия Ахмед Исмаил – Общинска администрация Завет

• Магдалева Василева Димитрова – гражданин с МЖСВ
• Шабан Ариф Шабан – общински съветник
• Ниязи Ниязиев Мехмедов – общински съветник
• Сюзан Али Хюсмен – общински съветник
3.Определя за председател на Местната комисия
по
ЗУЖВГМЖСВ г-н Ахтер
Сюлейманов Велиев.
4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
5.Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр.Разград по реда на АПК.
Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се –
0/нула/.
1.5.Определяне на представители на Община Завет в Сдружение “Толерантност”
гр.София
Докл.:А. Велиев - Кмет на Община
По докладната записка изказвания
Общинският съвет прие следното

не се направиха. С последвалото гласуване

Р Е Ш Е Н И Е № 11:
11.Община гр.Завет членува в Сдружение “Толерантност” гр.София от неговото
създаване през 2003 година.
Сдружение “Толерантност” е регистрирано като Сдружение с нестопанска цел за
осъществяване дейност в обществена полза на общини в Република България. През
изминалите години, благодарение на активното съдействие на Сдружение “Толерантност”,
Община гр.Завет е разработила и спечелила немалко проекти.
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с чл.10, ал.1
от Устава на Сдружението , Общинският съвет гр.Завет РЕШИ:
1.Определя за представители на Община Завет в Сдружение “Толерантност” гр.София:
• Ахтер Сюлейманов Велиев - Кмет на Община гр.Завет
• Мехмед Хасан Халил
- Председател на Общинския съвет гр.Завет
2.На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА упълномощава Кмета на Община Завет г-н
Ахтер Сюлейманов Велиев да внася годишния членски внос в Сдружение “Толерантност” за
сметка на бюджета на Община гр.Завет..
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
4.Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр.Разград по реда на АПК.

Председателят на Общинския съвет обърна внимание на съветниците, че съгласно
чл.27, ал.5 от ЗМСМА, решенията на Общинския съвет приети на основание чл.21, ал.1,
т.15 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от
заседанието.
Предвид гореизложеното г-н Мехмед Хасан подложи текста по Решение № 11 на
поименно гласуване. Резултатите от поименното гласуване са както следва:

№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Име, презиме и фамилия на общинския съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
Севдим Мустафа Ибрям
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Шабан Ариф Шабан
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев
Общо гласували:

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
17

Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се – 0/нула/.

1.6.Определяне на възнаграждението на Председателя на ОбС-Завет.
По докладната записка се направиха следните изказвания:
Осман Юсеин – Уважаеми съветници, кметове и гости, защо искам да взема отношение
по тази точка от дневния ред? Защото аз съм на работа в системата на местното
самоуправление от 1991 година. Познавам работата на досегашните председатели на общински
съвети. Мога да кажа, че сме работили с г-н Мехмед Хасан през миналия мандат много добре.
Той е компетентен
и умее да работи със съветниците. Предлагам да му се запази
възнаграждението в досегашния му вид.
Мехмед Сюлюман – предлагам възнаграждението на Председателя да бъде 100 % от
заплатата на Кмета на Общината.
Други предложения не се направиха. С последвалото гласуване Общинският съвет прие
следното
Р Е Ш Е Н И Е № 12:
12.На основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА , Общинският съвет гр.Завет РЕШИ:
1.Определя възнаграждение на Председателя на Общинския съвет гр.Завет в размер на
100 % от заплатата на Кмета на Общината.
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
3.Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК.

Във връзка с чл.37 от ЗМСМА г-н Мехмед Хасан не участва в гласуването на
решението.
Гласували за Решение № 12 – 16/шестнадесет/. Против – 0/нула/. Въздържали се –
0/нула/.
1.7. Определяне на представител на Общинския съвет в Националната асоциация на
действащите председатели на общински съвет в РБ.
Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС
По докладната записка изказвания не се направиха. С последвалото гласуване
Общинският съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 13:
13.На 16.07.2004 година в гр.Пловдив бе проведе Учредително
събрание на
Националната асоциация на действащите председатели на общински съвети в Република
България. В последствие същата бе официално регистрирана с Решение № 1/ 26.10.2004
година по ф.д.10165/2004 на Софийски градски съд, а на заседанието от 11.11.2004 година в
гр.Габрово бе избран Управителен съвет на асоциацията.
Със свое Решение № 133 по Протокол №15/ 2004г. Общинският съвет гр.Завет определи
Председателя на съвета за свой представител в Националната асоциация на действащите
председатели на общински съвети в Република България. Установяването и подържането на
контакти с колеги от всички краища на страната, обмяната на опит и знания са изключително
полезно за подобряване работата на Общинския съвет.
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общинският съвет
гр.ЗаветРЕШИ:
на действащите
1.Определя за свой представител н Националната асоциация
председатели на общински съвети в Република България – г-н Мехмед Хасан Халил –
Председател на Общинския съвет.
2. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, определя членският внос в размер на 170
лева за календарна година / по 10 лева на общински съветник, да бъде за сметка на бюджета на
Община гр.Завет.
3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
4.Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК.
Председателят на Общинския съвет обърна внимание на съветниците, че съгласно
чл.27, ал.5 от ЗМСМА, решенията на Общинския съвет приети на основание чл.21, ал.1,
т.15 от ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от
заседанието.
Предвид гореизложеното г-н Мехмед Хасан подложи текста по Решение № 13 на
поименно гласуване. Резултатите от поименното гласуване са както следва:

№
по
ред
01
02
03
04

Име, презиме и фамилия на общинския съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
Севдим Мустафа Ибрям
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Шабан Ариф Шабан
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Общо гласували:

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
17

Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се – 0/нула/.

1.8. Изграждане на комисия за подготовка на Правилник за работа на Общинския
съвет – Завет и изготвяне на предложение за видове и състав на постоянни комисии при
Общинския съвет – Завет.
Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС
По докладната записка изказвания не се направиха. С последвалото гласуване
Общинският съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 14:
14.На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация: “Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.” В
тази връзка Общинският съвет следва да изработи и приеме Правилник за своята дейност.
Също така на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет създава постоянни и
временни комисии и определя техните членове . За тази цел предлагам да изградим комисия,
която да изготви и предложи на нашето внимание проект за Правилник за дейността на ОбС
и проект за видовете и състав на постоянни комисии, които следва да бъдат изградени.
Предвид изложеното
гр.Завет РЕШИ:

и на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет

1.Изгражда временна комисия в състав от 7/седем / члена със следните задачи:
да изготви и предложи на вниманието на Общинския съвет проект на Правилник за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация;
• да изготви и предложи на вниманието на Общинския съвет проект за видовете и състав
на постоянните комисии, които ще бъдат изградени към Общинския съвет.
2.Определя състав на Комисията по т.1, както следва:
• Димитър Стефанов Ковачев – общински съветник от БСП
• Емил Калинов Стефанов – общински съветник от БДНИЕ
•

• Мустафа Ахмед Добруджан – общински съветник от БЗС
• Сюзан Али Хюсмен – общински съветник от ДПС
• Хюсеин Хайри Руфи – общински съветник от ДПС
• Юлвие Хасан Мемишева – общински съветник от ДПС
• Мехмед Хасан Халил – председател на Общинския съвет
3.Определя срок за действие на Комисията по т.1 – до следващо заседание на ОбС.
4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
5.Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр.Разград по реда на АПК.
Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали
0/нула/.

се –

1.9.Определяне конкретния брой на паралелките, групите и конкретната численост
на персонала в училищата, детските градини и обслужващите звена на територията та
община Завет.
Докл.:А. Велиев - Кмет на Община
По докладната записка изказвания
Общинският съвет прие следното

не се направиха. С последвалото гласуване

Р Е Ш Е Н И Е № 15:
15.На 19.09.2007 година учебните заведения на територията на общината успешно
защитиха списък образец №1 и №2 съответно за училища и детски градини. След приемането
на тези образци следва Общинският съвет да утвърди числеността на персонала, зает в
учебните и детски заведения на територията на община гр.Завет през учебната 2007/2008
година Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 15 ал.1
и ал.2 от Наредба №5/14 май 2002 г. за нормите, за задължителна преподавателска работа и
нормативите за числеността на персонала в системата на народната просвета и §1 ал.1 от Наредба
№7/29.12.2000 г. за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на
училищата и детските градини и обслужващите звена, Общинският съвет Завет РЕШИ:
1. Определя конкретния брой на паралелките, групите и конкретната численост на персонала в
училищата, детските градини и обслужващите звена в Община Завет за учебната 2007/2008
година, както следва:
№ Училище, детски
Брой
0Брой ПИГ Брой групи
в ДГ
градини,обслужващо звено / паралелки
населено
място
1 СОУ
- гр.Завет
20
4
2 ОУ - с .Брестовене
13
6
3 ОУ - с.Острово
9
5
4 ОУ - с.Веселец
7
2
5 ОУ - с.Прелез
4
1
6 ОУ - с.Сушево
7
2
7 НУ - с.Ив Шишманово
2
8 ОДЗ”Слънчо”гр.Завет
5+1
9 ЦДГ”Радост”с.Острово
4
10 ЦДГ”Червена
5

Численост
на персонала
45,7
31,4
25,8
17
9,8
16,2
3,5
24
18
20

11
12
13
14
15
16

ЦДГ”Пролет”с.Веселец
ЦДГ”8 март”с.Сушево
ЦДГ”Славейче”с.Прелез
ЦДГ-с.Ив.Шишманово
ОДК гр. Завет
Други дейности
Общо

44

20

2
1
1
1
20

8
4
4
4
4
4
239,4

2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
3. Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК.
Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се –
0/нула/.
1.10.Актуализиране на поименния списък за капиталови разходи на Община Завет за
2007г.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
По докладната записка разисквания не се направиха. С последвалото гласуване
Общинският съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 16 :
16.От МРРБ, ПУДООС и Програма САПАРД са получени допълнителни средства в
размер на 1 684 578 лева. За да може същите да бъдат усвоени е необходимо да се направи
промяна в разработения разчет за финансиране на калиталовите разходи за 2007 година, приет
с Решение № 319 т.1.3.1, т.1.3.2 и т.1.3.3 по Протокол № 40/ 02.03.2007г. и актуализиран с
Решение № 346 по Протокол № 45/ 27.07.2007 година на Общинския съвет гр.Завет.
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.13, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България
за 2007 година, Общинският съвет гр.Завет РЕШИ:
1. Приема промяна в Разчета за финансиране на капиталовите разходи, предвидени в
бюджета на Община гр.Завет за 2007 година , съгласно Приложение № 1, което е неотменна
част от настоящето решение.
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет и Областния
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
3. Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК.

Председателят на Общинския съвет обърна внимание на съветниците, че съгласно чл.27,
ал.5 от ЗМСМА, решенията на Общинския съвет приети на основание чл.21, ал.1, т.6 от
ЗМСМА се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието.
Предвид гореизложеното г-н Мехмед Хасан подложи текста по Решение № 16 на
поименно гласуване. Резултатите от поименното гласуване са както следва:

№
по
ред
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Име, презиме и фамилия на общинския съветник
Димитър Стефанов Ковачев
Емил Калинов Стефанов
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
Севдим Мустафа Ибрям
Селиман Илмаз Вели
Сунай Мехмед Ахмед
Сюзан Али Хюсмен
Хюсеин Хайри Руфи
Шабан Ариф Шабан
Юлвие Хасан Мемишева
Юмер Али Юзеир
Юсеин Адемов Зекериев
Общо гласували:

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
17

Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали
0/нула/.

се –

1.11.Одобряване структурата на общинската администрация в Община гр.Завет.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
По докладната записка се направиха следните изказвания:
Ахтер Велиев – докладната записка Вие раздадена. Основното, което е направено по тази
структура е това, че едната дирекция е разделена на две. С това сме искали да се оптимизира
работата на общинската администрация, да се намали бюрокрацията, да се вземат по-ефективни
управленчески решения. Ако имате въпроси съм готов да Ви отговаря.
Димитър Ковачев – добре е, че мегадирекцията е разделена на две. Това, което се
предлага е много добро и аз ще подкрепя това решение.
С последвалото гласуване Общинският съвет прие следното
Р Е Ш Е Н И Е № 17:
17.Структурата на общинска администрация е разработена при спазване на следните
нормативни актове: Закон за администрацията, Единен класификатор на длъжностите в
администрацията и Наредба за прилагане на единния класификатор на длъжностите в
администрацията.
І. Принципите залегнати в структурата са:
1. Оптимизиране на структурните звена.
Досегашните три дирекции и един отдел се трансформират в 4 дирекции и един сектор.
Това се прави с цел ясно дефиниране на функциите по направления на всяка дирекция, което ще
доведе до по-добра организация и контрол на звената.

2. Преструктуриране на структурните звена
Преструктурирането основно се изразява в:
• Преструктурира дирекция “Финанси, правно-информационно обслужване и
управление на собствеността”/ФПИОУС/ в две структурни звена, както следва:
Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване”/АПИО/ и
Дирекция “Финанси и управление на собствеността”/ФУС/. Закрива като
административно звено отдел “Финанси и управление на собствеността” към
дирекция “Финанси, правно-информационно обслужване и управление на
собствеността” и създава сектор “Местни данъци и такси и управление на
собствеността” към дирекция “Финанси и управление на собствеността”.
3. Запазване на дирекция “Устройство на територията и общинска собственост”
/УТОС/ и дирекция “Специализирани дейности-инвестиционни проекти и протрами”/СДИПП/.
Дирекция “УТОС” се запазва в досегашния си вид. Променя се наименованието на
досегашната дирекция “СДИПП”
на дирекция
“Регионално развитие и стопански
дейности”/РРСД/ като същевременно се увеличава числеността на дирекция “РРСД” от 7 щ.бр.
на 9 щ.бр., което се дължи на формирането на специализирано звено за усвояване на средствата
от Оперативните програми на ЕС.
ІІ. Действията, които следват от утвърждаването на структурата са:
• Утвърждаване на длъжностно разписание по образец съгласно Приложение №1 към
чл. 11, ал. 1 от Наредбата за прилагане на ЕКДА.
• Утвърждаване на устройствения правилник на общинската администрация, съгласно
чл. 44, ал. 1, т. 17 от ЗМСМА.
• Актуализиране на длъжностните характеристики на служителите при общинска
администрация – Завет.

Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общинският съвет гр.Завет РЕШИ:
1. Преструктурира дирекция “Финанси, правно-информационно обслужване и управление
на собствеността”/ФПИОУС/ в две структурни звена, както следва: Дирекция
“Административно-правно и информационно обслужване”/АПИО/ и Дирекция “Финанси и
управление на собствеността”/ФУС/. Закрива като административно звено отдел “Финанси и
управление на собствеността” към дирекция “Финанси, правно-информационно обслужване и
управление на собствеността” и създава сектор “Местни данъци и такси и управление на
собствеността” към дирекция “Финанси и управление на собствеността”.
2. Запазва дирекции “Устройство на територията и общинска собственост”УТОС в
съществуващия й вид.
3. Преименува дирекция “СДИПП” в дирекция “РРСД” , и увеличава числеността на
същата от 7 щ.бр. на 9 щ.бр.
4. Одобрява числеността и структурата на съответните административни звена за
делегираната от държавата дейност “Общинска администрация”, както следва:

СТРУКТУРА
НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ
Кмет на община
Кметове на кметства
Заместник – кмет на община
Секретар на община
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция “Административно-правно и информационно
обслужване”, в т.ч. директор
Звено “Гражданска регистрация и административно обслужване
на населението”
Дирекция “Финанси и управление на собствеността”
в т.ч. директор = гл. счетоводител
Сектор “ Местни данъци и такси и управление на собствеността” в
т.ч. началник сектор

1 щ.бр.
6 щ.бр.
3 щ.бр.
1 щ.бр.
15,5 щ.бр.

8 щ.бр.

11 щ.бр.

4 щ.бр.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция “Регионално развитие и стопански дейности” в т.ч.
директор

9 щ.бр.

Звено “Евроитеграция – програми и проекти”

4 щ.бр.

Звено “ Стопански дейности”

3 щ.бр.

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

6 щ.бр.

Звено “Общинска собственост”

2 щ.бр.

Обща численост на персонала в
Общинска администрация гр. Завет

52,5 щ.бр.

5. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет и Областния управител
на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му.
6. Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр.Разград по реда на АПК.
Гласували за решението – 17/седемнадесет/. Против – 0/ нула/. Въздържали се – 0/нула/.
ПО ВТОРА ТОЧКА
РАЗНИ.
По втора точка се направиха следните изказвания:
Петър Чолаков – гражданин – доскоро течеше информация по кабелната телевизия, че
винопроизводителите и гроздопроизводителите следва да подадат декларации в гр.Русе. Аз
представлявам голяма част от винопроизводителите в гр.Завет и искам да кажа, че по този
начин много от хората са затруднени в изпращането на тези декларации. Първо трябва да ги
вземем от общинската администрация, после да ги размножим в три екземпляра и след
попълването на ги изпратим чрез пощенска услуга в Русе. Всичко това струва пари, които не

всеки може да си позволи. Аз предлагам общината да раздава тези декларации и след
попълването им да ги събира и да ги представи в Русе.
Зюлфие Исмаилова – аз съм пуснала това съобщение по кабелната мрежа. Уверявам Ви , че
сме взели необходимите мерки и ние ще събираме попълнените декларации, след което ще ги
изпращаме в Русе.
Емил Калинов – искам да попитам дали нещо е направено по въпроса, който го поставих на
заседанието на комисиите. Днес има починал човек и няма как да изкопаем гроба. Обиколихме
всички предприятия в града и никъде няма техника, с която да изкопаем гроба.
Мехмед Хасан – коментирали сме го този въпрос. Но едва ли ще можем да настаним друг
човек в общинската къща.
Ахтер Велиев – ние говорихме с председателя. В Цар Калоян има изпратени фургони, които са
приспособени за живеене. Ако можем да вземем два такива фургона ще настаним тези жени в
тях.
Емил Калинов – има много къщи в Завет, които се продават по 2-3 хил.лева. Въпросът дори
не е в жената, а за децата. В момента вали и буквално дъжда пада върху тях.
Ахтер Велиев – разбрахме, че са водили майка в съда да даде съгласие за предоставяне на
децата в социално детско заведение, но тя е отказала.
Петър Чолаков – действително въпросът с копаенето на гробовете и много сериозен и
общината трябва да го реши.
Мехмед Хасан – ние ще трябва да систематизираме нещата – дали да закупим катафалка или
багер.
Мустафа Добруджан – нали сме съдружници във “ВиК”. Там има хубав багер, който може да
се използва за тази цел.
Други изказвания не се направиха.
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общинския съвет закри настоящето
заседание в 17.15 часа.
Преписи от настоящия протокол да се представят на Областния управител на Областна
администрация с център Разград и Районна прокуратура гр.Кубрат.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: ________________
/М.Хасан/
РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ: ____________
/Кр.Цвяткова/

ПРИЛОЖЕНИЕ
към Решение № 16 по Протокол № 2/28.11.2007г.
от заседание на Общинския съвет гр.Завет

