
                         ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА  ОБЛАСТ 

 

 

                                                         П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

                                                                      № 25 

 

 

Днес 15.09.2009 година от 11.00 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 присъстват 17  общински 

съветници. 

Освен общинските съветници в  заседанието взеха участие:  Ахтер Сюлейманов Велиев 

– Кмет на Община Завет, Зюлфие Алиосман Исмаил – зам.-кмет на Обшина, Халиме 

Мехмедова Добруджан – секретар на Община Завет,  Динчер Османов Къров – кмет с. 

Брестовене,  Бехчет Хадживели – кмет с.Острово, Ферад Сафет Али – кмет с.Иван Шишманово,  

Зелиха Юмер Руфад – кмет с. Прелез,  Атике Махмуд Ешреф –кмет с.Сушево, Гюнер Юдаи – 

Кмет с.Веселец.. 

Председателят на Общинския съвет г-н Мехмед Хасан Халил  откри заседанието на 

Общинския  съвет  и  предложи  то да протече  при следния   

 

                                          Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

           1. ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ. 

           ОТНОСНО: 

          1.1.Кандидатстване на Община Завет с проект „Рехабилитация на общински  пътища за 

достъп до основни услуги на населението  и икономиката в подкрепа на  устойчиво развитие на 

Община Завет” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. 

                                                                                                        Докл.: А.Велиев – Кмет на Община  

         1.2.Наредба за допълнение на Наредба № 21 на Общинския съвет гр.Завет за  реда за 

отдаване под наем на  земеделски земи от общинския поземлен  фонд на  безимотни и 

малоимотни граждани. 

                                                                                                       Докл.: А.Велиев – Кмет на Община  

        1.3.Определяне на конкретния брой на групите в детските градини на Община Завет за 

учебната 2009/2010 година. 

                                                                                                       Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

       1.4. Осигуряване на допълнителни средства за  учебната 2009/2010 година за обезпечаване 

на учебния процес извън определените по ЕРС /Единните разходни средства/  в ОУ „Васил 

Левски” с. Сушево, ОУ ”Хр. Ботев” с. Веселец  и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Завет. 

                                                                                                       Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 

       С последвалото гласуване с 16/шестнадесет/ гласа „За” , „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се” –0 /нула/  Общинският съвет гр.Завет прие така направеното предложение за 

дневен  ред  на настоящето заседание. 

 

 

       ПО ПЪРВА ТОЧКА 

       ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ. 

       ОТНОСНО: 

 

 

 



       1.1.Кандидатстване на Община Завет с проект „Рехабилитация на общински  

пътища за достъп до основни услуги на населението  и икономиката в подкрепа на  

устойчиво развитие на Община Завет” по мярка 321 „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. 

                                                                                                     Докл.: А.Велиев – Кмет на Община  

 

       Предвид  това, че  докладната записка  бе разгледана на заседание на постоянните комисии,  

изказвания  по нея не се направиха. 

      Общинският съвет  гр.Завет прие следното       

  

     РЕШЕНИЕ №187: 

 

       Мярката ще предоставя помощ за инвестиции, насочени към подобряване на основните 

услуги за населението и икономиката на селските райони, подпомагане с цел бъдещо развитие 

на населението и икономиката на селските райони, подпомагане с цел бъдещо развитие на 

пътната, водоснабдителна и  канализационна инфраструктура.  Мярката насочва подкрепата си 

към проекти определени като приоритетни в Общинските планове за развитие за периода 2007-

2013 година.  

 Една община може да бъде подпомогната за проекти по тази мярка, като общият размер 

на допустимите разходи не може да надхвърля левовата равностойност на 10 000 000 евро за 

периода на прилагане на мярката. 

Община Завет ще кандидатства с проект "Рехабилитация на общински пътища за  достъп до 

основни услуги за населението и икономиката в подкрепа на устойчивото развитие на 

община Завет" по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 

райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. Дейностите по проекта 

отговарят на Приоритет 1 Подобряване на техническата, социалната и екологична 

инфраструктура на общината, Специфична цел.1.1. Развитие на пътна инфраструктура 

Мярка 1.1.3. Реконструкция  на пътищата IV клас,  от Плана за развитие на Община 

Завет за периода 2007-2013 година. Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер на 

100% от общите допустими разходи по проект, чиито бенефициент е община. 

 

            Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация Общински съвет гр.Завет с 16/шестнадесет/ гласа 

„За” , „Против”–0/нула/, „Въздържали се” –0 /нула/   

 

                                                     Р Е Ш И : 

 

           1. Дава своето съгласие Община Завет да кандидатства с проект "Рехабилитация на 

общински пътища за  достъп до основни услуги за населението и икономиката в подкрепа 

на устойчивото развитие на община Завет" по мярка 321 „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.  

Дейностите по проекта отговарят на Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 1 

Подобряване на техническата, социалната и екологична инфраструктура на общината, 

Специфична цел.1.1. Развитие на пътна инфраструктура Мярка 1.1.3. Реконструкция  на 

пътищата IV клас ,  от Плана за развитие на Община Завет за периода 2007-2013 година. 

2. Общински съвет гр.Завет възлага на Кмета на Община Завет да предприеме необходимите 

действия за кандидатстване с проект на общината "Рехабилитация на общински пътища за  

достъп до основни услуги за населението и икономиката в подкрепа на устойчивото 

развитие на община Завет"по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г.  

3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община 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. 



         1.2.Наредба за допълнение на Наредба № 21 на Общинския съвет гр.Завет за  реда за 

отдаване под наем на  земеделски земи от общинския поземлен  фонд на  безимотни и 

малоимотни граждани. 

                                                                                                  Докл.: А.Велиев – Кмет на Община  

       Предвид  това, че  докладната записка  бе разгледана на заседание на постоянните комисии,  

изказвания  по нея не се направиха. 

      Общинският съвет  гр.Завет прие следното   

 

РЕШЕНИЕ №188: 

     

    Общинският съвет гр.Завет  със свое Решение № 178 от Протокол № 23  от  22.07.2009г. прие 

Наредба № 21 за  реда за отдаване под наем на  земеделски земи от общинския поземлен  фонд 

на  безимотни и малоимотни граждани. 

   С цел прецизиране на наредбата предлагам на Вашето внимание  Наредба за  допълнение на 

Наредба № 21 на Общинския съвет гр.Завет  за  реда за отдаване под наем на  земеделски земи 

от общинския поземлен  фонд на  безимотни и малоимотни граждани, както следва: 

    § 1. Допълва чл.8, ал.1  като  след израза „земеделски земи,  собственост на „ се вмъква 

думата „закритите”; 

    Преходни и заключителни разпоредби 

   § 2.  Наредбата  влиза в сила  в седем дневен срок  от  приемането и. 

 

   Предвид изложеното и на основание  чл.21, ал.1, т.8  и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общинският съвет гр.Завет  със  17/седемнадесет/ 

гласа „За” , против–0/нула/, въздържали се–0 /нула/    от проведено,  съгласно  чл.27, ал. 5  

от ЗМСМА, поименно гласуване, както следва:  

 
№  

по 

ред 

 

Име, презиме и фамилия на общинския 

съветник 

Начин на гласуване на 

съветника 

/за, против, въздържал се/ 

01 Димитър Стефанов Ковачев ЗА 

02 Емил Калинов Стефанов ЗА 

03 Ерол Дауд  Юсеин ЗА 

04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 

05 Мехмед Хасан Халил ЗА 

06 Мехти Илми Махмуд ЗА 

07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 

08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 

09 Осман Юсеин Осман ЗА 

10 Селиман Илмаз Вели ЗА  

11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 

12 Сюзан Али Хюсмен ЗА 

13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 

14 Шабан Ариф Шабан ЗА 

15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 

16 Юмер Али Юзеир ЗА 

17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 

       Общо гласували: 17 

 

 

 

РЕШИ: 

 



     1.Приема  Наредба за  допълнение на Наредба  № 21 на Общинския съвет гр.Завет      за  

реда за отдаване под наем на  земеделски земи от общинския поземлен  фонд на  

безимотни и малоимотни граждани, както следва: 

      § 1. Допълва чл.8, ал.1  като  след израза „земеделски земи,  собственост на „ се вмъква 

думата „закритите”; 

 

      Преходни и заключителни разпоредби 

      § 2.  Наредбата  влиза в сила  в седем дневен срок  от  приемането и. 

 

     2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния управител 

на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

     Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 

     1.3.Определяне на конкретния брой на групите в детските градини на Община Завет за 

учебната 2009/2010 година. 

                                                                                                   Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

 

      По докладната записка се направиха следните изказвания: 

     Мехмед Хасан – много е вероятно през следващата година и детските градини да минат на 

делегирани бюджети. Когато това стане, то малките детски градини едва ли ще се справят 

финансово и сами ще  пристъпят към съответните реформи, като например да станат градини 

без директори и се превърнат във филиали на ОДЗ – Завет. 

     Димитър Ковачев – имам такъв въпрос: с колко деца започва годината  всяка една детска 

градина? 

     Четин Емин – ОДЗ – Завет 104 +11 яслена група =115, ЦДГ с. Острово-76, ЦДГ с. 

Брестовене – 86, Веселец – 36, Сушево – 20, Прелез – 17 и Иван Шишманово – 12.  

      Ахтер Велиев – трябва  директорите на детските заведения да подават точната бройка на 

децата, защото се прави насрещна проверка от инспектората и сега се налага да възстановяваме 

пари на държавния бюджет, поради това, че в края на годината в  някои от градините е имало 

по 20 деца по-малко от началото на  учебната година. 

     Димитър Ковачев – при 16 деца на група, предполага по 5 групи в големите детски градини. 

Преминаването на делегиран бюджет не знам какъв  ефект ще има? Според мен поставяме 

хората в неравностойно положение. Едни учителки ще работят с 12 деца и ще получават 

същото възнаграждение, а други ще работят с по 20 деца. Аз мисля, че в Завет и Брестовене 

трябва да останат по 5 групи. 

      Ахтер Велиев – директорката на Брестовене сама е поискала намаляването на групите в 

детската градина. Трябва да намерим баланса, защото иначе се получава така, че се започва с 

една  бройка деца, а се свършва годината с 20 деца по-малко.  

     Четин Емин – заплащането на детските учителки е съобразно броя на децата, т.е. има 

диференциране в заплащането и това е  един стимул за работа. 

       

      С последвалото гласуване   Общинският съвет  гр.Завет прие следното    

 

РЕШЕНИЕ №189: 

 

       Възпитанието на подрастващите в нашите деца на територията на община Завет се 

извършва в седем детски градини: ОДЗ “Слънчо” гр.Завет, ЦДГ”Радост”с.Острово, 

ЦДГ”Червена шапчица”с.Брестовене,ЦДГ”Пролет”с.Веселец,ЦДГ”8март”с.Сушево, ЦДГ 

”Славейче”с.Прелез и ЦДГ ”Калина Малина” с. Ив.Шишманово. 

      Съществуващата материална база и добрата педагогическа практика в детските заведения е 

гарант за доброто им обучение . 

     Предвид   изложеното  и на основание   чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17,ал.1,т.3 от 

ЗМСМА и  чл.11,ал.1 т.2 и 3, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 /29.12.2000г. за определяне броя на 



паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките, и в групите на 

училищата,ДГ и обслужващите звена /изм. ДВ. бр.70 от 08 август 2008г./, Общинският съвет 

гр.Завет със 17/седемнадесет/ гласа „За” , „Против”–0/нула/, „Въздържали се” –0 /нула/   

 

                                                     Р Е Ш И : 

 

1. Определя конкретен брой на групите в общинските детски градини както следва: 

 

 

 

 

         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. 

        Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

       1.4. Осигуряване на допълнителни средства за  учебната 2009/2010 година за 

обезпечаване на учебния процес извън определените по ЕРС /Единните разходни средства/  

в ОУ „Васил Левски” с. Сушево, ОУ ”Хр. Ботев” с. Веселец  и СОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” гр. Завет. 

                                                                                                 Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

     Общинският съвет  гр.Завет прие следното    

 

РЕШЕНИЕ №190: 

 

     Постъпили са искания от директорите на  ОУ “Васил Левски “- с.Сушево, ОУ “Хр.Ботев “ - 

с.Веселец , ОУ “Хр.Ботев “ - с.Брестовене и СОУ ”Св.Св.Кирил, Методий” – гр.Завет  /копие от 

които прилагаме / за осигуряване на допълнителни средства за учебната 2009/2010година.  

      В изпълнение на  чл.11,ал.1 т.2 и 3,ал 2 и ал. 3 от Наредба № 7 /29.12.2000г. за определяне 

броя на паралелките и групите и броя на учениците, и на децата в паралелките  в групите на 

училищата,ДГ, и обслужващите звена / изм. ДВ. бр.70 от 08 август 2008г./,осигуряването на 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по ЕРС и 

Детска градина/населено място 

Бр.групи  

/ в това число 

шест годишни 

деца/ 

Бр. 

яслени                                                                                                          

групи 

 

Всичко 

групи 

Всичко 

бр. 

деца 

в ДГ 

ОДЗ”Слънчо”гр.Завет 

4 1 5 104+11 

яслена 

група 

ЦДГ”Радост”с.Острово   

4 - 4 76 

ЦДГ”Червена 

шапчица”с.Брестовене   

4 - 4 86 

ЦДГ”Пролет”с.Веселец                                        

2 - 2 36 

ЦДГ”8 март”с.Сушево                                          

1 - 1 20 

ЦДГ”Славейче”с.Прелез   

1 - 1 17 

ЦДГ-с.Ив.Шишманово                               

1 - 1 12 

Общо :                                                                   17 1 18 351+11 



разрешаването на формиране на слети и самостоятелни паралелки с изключения от минималния 

брой на учениците в паралелки в горецитираните училища става с решение на Общинския 

съвет. 

       Предвид  гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23,във връзка с чл.17,ал.1,т.3 от 

ЗМСМА и  чл.11,ал.1 т.2 и 3, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7 /29.12.2000г. за определяне броя на 

паралелките,  групите и броя на учениците, и на децата в паралелките, и в групите на 

училищата,ДГ и обслужващите звена / изм. ДВ. бр.70 от 08 август 2008г/., Общинският съвет 

гр.Завет със 17/седемнадесет/ гласа „За” , „Против”–0/нула/, „Въздържали се” –0 /нула/   

 

Р Е Ш И: 

 

       1. Осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените за 11 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за ОУ “Васил Левски 

“-с.Сушево : 

 

        1.І- клас-  12 ученика-самостоятелна паралелка 

        2.ІІІ- клас- ІV клас-слята паралелка от 15 ученика 

        3. VІ- клас- VІІ клас-слята паралелка от 21 ученика 

        4.VIIІ- клас- 12 ученика-самостоятелна паралелка                             

 

       2. Осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените за 10 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за ОУ”Хр.Ботев “ 

с.Веселец : 

 

        1.І- клас- ІІІ клас-слята паралелка от 16 ученика 

        2.V клас-   17 ученика-самостоятелна паралелка 

        3.VIклас-   17 ученика-самостоятелна паралелка 

        4.VIIклас- 15 ученика-самостоятелна паралелка 

        5.VIIIклас-13 ученика-самостоятелна паралелка                  

 

       3. Осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените за 1 ученик по Единен разходен стандарт за един ученик за ОУ”Хр.Ботев “  

с.Брестовене : 

 

 

        1.ІІ-клас - 15 ученика-самостоятелна паралелка                      

 

       4. Осигурява допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 

определените за 3 ученика  по Единен разходен стандарт за един ученик за СОУ”Св.Св.Кирил и 

Методий” – гр.Завет : 

 

        1.ХІ-клас - 15 ученика-самостоятелна паралелка 

 

       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. 

       Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА 

РАЗНИ. 

По втора точка се направиха следните изказвания: 

Емил Калинов – следствие на падналите обилни дъждове много от дупките  по улиците се 

отвориха и са опасни за шофьорите. Кога ще бъде възможно да се отремонтират , т.е. да се 

запълнат тези дупки. Естествено не говоря за асфалтиране, а за възможно най-лесното. 



Ахтер Велиев – ние направихме всичко възможно, но ако  действително работата не е 

свършена както трябва ще предприемем мерки. Елата утре при мен и ще проверим на място. 

Ние ангажирахме фандрома за цял ден и ми бе докладвано, че всички дупки са запълнени. 

Юмер Юзеир – какво става с уличното  осветление в с.Прелез? Дойде учебната година. Децата 

стават по  тъмно и по тъмно се прибират.  

Ахтер Велиев – материалите са закупени. Необходимо е само да подсигурим вишка и работата 

ще отпочне. 

 

        По втора точка други изказвания не се направиха. 

         

        Поради изчерпване на дневния ред   заседанието  бе  закрито   в 11.55 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/ 

Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

Гл.специалист:________________ 

                /Кр.Цвяткова/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ:  _______________     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: ________________          

                                                           /Кр.Цвяткова/                                                         /М.Хасан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 



Гл.специалист:________________ 

                /Кр.Цвяткова/ 

 

 


