
                         ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА  ОБЛАСТ 

 

 

                                                         П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

                                                                      № 26 

 

 

Днес 28.09.2009 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 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, Ертан Сали Бахар - 

- зам.-кмет на Община, Динчер Османов Къров – кмет с. Брестовене,  Ферад Сафет Али – кмет 
с.Иван Шишманово,  Зелиха Юмер Руфад – кмет с. Прелез,  Атике Махмуд Ешреф –кмет 
с.Сушево, Гюнер Юдаи – Кмет с.Веселец, Сезгин Юмер – директор на дирекция „ФУС” и 

гл.счетоводител, Фатме  Хавенгели – гл.специалист „Общинска собственост”. 

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.Информация за  текущото изпълнение на бюджета на Община и просрочените вземания и 

задължения  към 30.06.2009г. 
                                                                                                       Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
                          

       2. ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ. 

          ОТНОСНО: 

         2.1.   Предоставяне на еднократни парични помощи. 

                                                                                                        Докл.: М.Хасан– Председател ОбС  

         2.2.   Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно 

построената сграда. 

                                                                                                        Докл.: А.Велиев – Кмет на Община   
        2.3.  Осигуряване на допълнителни средства за учебната 2009/2010 година за обезпечаване 
на учебния процес извън определените по ЕРС /Единните разходни средства/ в ПГЗ 

„К.А.Тимирязев” гр.Завет.   
                                                                                                       Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
        2.4.  Експлоатация на Регионално депо за твърди битови отпадъци гр.Разград. 

                                                                                                      Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 
       

             3.Разни. 

 

       ПО ПЪРВА ТОЧКА          

       Информация за  текущото изпълнение на бюджета на Община и просрочените 

вземания и задължения  към 30.06.2009г. 

                                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

      По първа точка се направиха следните  изказвания: 

      Юлвие Мемишева – председател на ПК „Финанси”: Нашата комисия се запозна подробно 

с информацията на свое заседание. Имахме няколко питания, на които ни бе отговорено. 

Разгледахме приходната  част на бюджета. Относно държавните приходи няма какво да 
говорим. Относно местните приходи – най-голям дял имат  данъчните приходи от придобиване 
на имущество.  От данък недвижими имоти има  събрани около 67 % приходи. Може би 



цифрата да не е голяма, защото по-голямата част от плащанията са в началото на година. 
Относно  неданъчните приходи: най-слаба събираемост има при  наемите  за отдадено 

имущество. Тук трябва да се види, дали сме завишили плана при приемането на бюджета, или 

работата по събирането на задълженията е слаба. 
Със социалния патронаж има проблеми. Има несъбрани такси за около 5000 лева, което не е 
добре. 
Такса битови отпадъци – има събрани  71 %. При административните услуги има събираемост 
38 %. Явно тук сме заложили повече пари, т.е.  повече услуги, защото при план 60х.лв, 

изпълнението за полугодието е 23 х.лв. Догодина ще трябва да бъдем по-стриктни при 

изготвянето на бюджета. 
Относно приходи от продажби – няма никакво изпълнение. 

Сезгин Юмер -  вече не остана какво да се продава. Очаквахме да се продаде идно място, но 

следствие на високата данъчна оценка се формира и висока пазарна оценка  и кандидатите се 
отказаха. 
Юлвие Мемишева – за пазарите? 

Мустафа Добруджан – уж нещата се нормализираха. Тази събота станах неволен свидетел и 

направо съжалих събирача приходи, защото търговците направо отказват да плащат такса. 
Имат претенции за тоалетна, контейнери и течаща вода. Вярно, че пуснахме водата да тече, 
нека да се поставят контейнери, поне за това да не се сърдят. 
Юлвие Мемишева – само в  Гражданска отбрана има 75 % изпълнение на разходната част    
Сезгин Юмер – това е така, защото по линия на  Министерството на „Бедствията и авариите” 

ни бяха отпуснати средства за ремонти, които своевременно бяха усвоени и това води до този 

висок процент на изпълнение на разходната част в този параграф.    

Юлвие Мемишева – по дейност транспорт и съобщения няма направени разходи. 

Сезгин Юмер – в тази  дейност са заложените парите, които се предоставят на ветераните от 
войните и военноинвалидите за транспорт, но няма постъпили искания за  направени разходи. 

Юлвие Мемишева – функция „Култура” – има  планувани доста средства, а много малко от 
тях са изхорчени. Как ще обясните това? 

Сезгин Юмер – с писмо на Министерство на  културата ни бяха преведени средства за ремонт 
на Читалище с.Брестовене, но в момента тече процедурата за обществената поръчка  и поради 

тази причина средствата все още не са изхарчени.    

Димитър Ковачев – за събиране на таксата от пазарите може да се ползва съдействието на 
полицията. Добре е да се сложат 1-2 контейнера, но търговците идват, продават, а след себе си 

оставят сметище. Всички ние сме свидетели, че след тях следва да се почиства площада 
основно. 

По информацията други изказвания не се направиха.  Предвид това,  че информацията е за 
сведение на Общинския  съвет, решение по нея не се прие. 
        

     ПО ВТОРА ТОЧКА       

     ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ. 

     ОТНОСНО: 

        2.1.   Предоставяне на еднократни парични помощи. 

                                                                                                        Докл.: М.Хасан– Председател ОбС  

      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 № 191: 

        

     При Кмета на Общината и  в канцеларията на Общинския съвет са постъпили   молби  за 
предоставяне на еднократна  парична  помощ, както следва: 

1. Молба с Вх.№ 139/ 13.07.2009г. от Стоян Христов Стоянов  от гр.Завет, ”Калето” № 53. 

2. Молба с Вх.№ 140/24.07.2009г. от Айше Мехмедова Хасанова от с.Острово, Хемус № 17 

3. Молба с Вх.№ 141/27.07.2009г. от Емин Махмуд Вели  от гр.Завет, ул.”Вежен” №73. 

4. Молба с Вх.№ 142/30.07.2009г. от Веселин Петров Митков от гр.Завет, ”Люлин” №28. 



5. Молба с Вх.№94Л-14-1/04.08.2009г. от Любомир Митев Иванов от гр.Завет, ул. 

„Освобождение”№48. 

6. Молба с Вх.№ 144/06.08.2009г. от  Сюлейман Алиосманов Юсменов от с.Брестовене, 
ул. „Искър” № 3. 

7. Молба с Вх.№ 94.И-56-2/12.08.2009г. от Исмаил Исмаил Исмаил от с.Сушево, ул. 

„Трети март” №37. 

8. Молба с Вх.№ 148/10.09.2009г. от  Адем Юмер Реджеб от с.Прелез, ул. „Дунав” №27. 

9. Молба с Вх.94.С-271-1/10.09.2009г. от Сабрие Али Мехмед  от гр.Завет, Марица № 25 

10. Молба с Вх.№149/10.09.2009г. от Ренгинар Басри Шукри от  гр.Завет,  
11. Молба с Вх.№ 94.Ю-12-1/14.09.2009г. от Юрсел Мюрсялов Велиев от с.Сушево; 

12. Молба с Вх.№ 150/23.09.2009г. от Семра Исметова Юзеирова от с.Прелез, 
ул.”П.Пенев”2 

13. Молба  с Вх.№ 151/23.09.2009г. от Емине Мехмедова Адилова от с.Брестовене, 
ул.”Захари Стоянов” № 3а; 

14. Молба с Вх.№ 152/23.09.2009г. от Салиха Али Ислям от с.Брестовене, 
ул.”Н.Й.Вапцаров”49 

 

      Болшинството от случаите  се отнасят  за здравословни проблеми на хората или техни 

близки. Молбите са разгледани на  заседание на  постоянната комисия „Здравеопазване и 

социални дейности”  при Общинския съвет гр.Завет. Комисията  излиза със СТАНОВИЩЕ: Да 
се отпусне еднократна парична помощ на  лицата.  
      Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският  съвет  

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

 

                                                                    РЕШИ: 

 

1) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на  150.00/сто и петдесет/ 

на  Стоян Христов Стоянов  от гр.Завет, ”Калето” № 53 за провеждане на жилището му 

във вид, годен за живеене. 
2) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на  100.00/сто/ лева на 

Айше Мехмедова Хасанова от с.Острово, Хемус № 17. 

3) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 150.00/ сто и петдесет/ 

лева на  Емин Махмуд Вели  от гр.Завет, ул.”Вежен” №73. 

4) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 50.00/петдесет// лева на 
Веселин Петров Митков от гр.Завет, ”Люлин” №28 за провеждане на изследвания. 

5) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 100.00/сто/ лева на 
Любомир Митев Иванов от гр.Завет, ул. „Освобождение”№48  за закупуване на 
лекарства. 

6) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на  150.00/ сто и петдесет/ 

лева на Сюлейман Алиосманов Юсменов от с.Брестовене, ул. „Искър” № 3 за операция 
на жлъчката. 

7) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на  200.00/двеста/ лева на 
Исмаил Исмаил Исмаил от с.Сушево, ул. „Трети март” №37 за покриване на част от 
щетите, нанесени  на дома му от пожар. 

8) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на  150.00/ сто и петдесет/ 

лева на  Адем Юмер Реджеб от с.Прелез, ул. „Дунав” №27 за  следоперативно лечение. 
9) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на  50.00/петдесет / лева на 

Сабрие Али Мехмед  от гр.Завет, Марица № 25 за закупуване на лекарства. 
10) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на  50.00/петдесет/ лева на  

Ренгинар Басри Шукри от  гр.Завет за  изплащане на таксата в ЦДГ – Завет. 
11) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на  50.00/петдесет/ лева на 

Юрсел Мюрсялов Велиев от с.Сушево  за подготовка на децата за училище; 
12) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на  150.00/сто и петдесет/ 

лева на Семра  Исметова Юзеирова от с.Прелез, ул.”П.Пенев”2  за лечение. 



13) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на  100.00/сто/ лева на 
Емине Мехмедова Адилова от с.Брестовене, за лечение. 

14) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 100.00/ сто/ лева  на  
   Салиха Али Ислям от с.Брестовене, ул.”Н.Й.Вапцаров”49 за лечение.            
  

       Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 122 

“Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение на 
Общинския съвет/ . 

 15. 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. 

 

        2.2.   Продажба на земя – частна общинска собственост,  на собственика на законно 

построената сграда. 

                                                                                                      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 № 192: 

 

 В Центъра за информация и услуги на граждани на община Завет са  постъпили 

заявления за изкупуване право на собственост от физически лица върху земи – частна 
общинска собственост с учредено право на строеж от: 

1. Никифор Минков Асенов, с вх.№94Н-148-1/24.06.2009 год. за закупуване на 
общински недвижим имот : дворно място в с.Веселец, УПИ ІІІ – 17 от кв.10, по ПУП на 
с.Веселец, община Завет, област Разград. Наследникът е представил удостоверение за признато 

право на строеж №58/18.02.1967 год., придружено с удостоверение за наследници.  

2. Димитър Петков Пенчев, с вх.№94Д-70-1/23.03.2009 год. за закупуване на общински 

недвижим имот: дворно място в с.Иван Шишманово, община Завет, кв.3, УПИ І – 40 по плана 
на селото. Наследникът е представил документ за собственост на сградата – нотариален акт, вх. 

рег. №362 от  1997 год., том ІІ, №112, дело №2980. Двамата от наследниците на Пенчо 

Димитров Тотев - Донка Пенчева Иванова и Недялка Пенчева Димитрова продават своите ид. 

части на брат си : Петко Пенчев Димитров, видно от нотариалния акт.   
        Иванка Колева Димитрова, Маргарита Петкова Колева и Христо Петков Пенчев – 

наследници на Петко Пенчев Димитров e приложена декларация за отказ от наследство, в която 

декларират че се отказват от своите идеални части в полза на Димитър Петков Пенчев.  

Заявленията са разгледани от комисия назначена от кмета на общината, която излезе с 
предложение до  кмета, за определяне на купувачите.  
            

           Съгласно акт за частна общинска собственост №49/13.07.2009 год. недвижим имот с  
площ 1 305 м2 в УПИ ІІІ – 17 от кв.10, по ПУП на с.Веселец, община Завет, област Разград е 
частна общинска собственост,  при граници и съседи : север – УПИ І „Озеленяване и спорт”, 

изток – УПИ І „Озеленяване и спорт”, юг -  улица , запад – УПИ ІV – 16. 

            Данъчната оценка на имота,  предмет на продажба  е  5 330,90  лв. 

Съгласно акт за частна общинска собственост №736/21.01.2004 год. недвижим имот с  
площ 1 200 м2 в УПИ І – 40 от кв.3, по ПУП на с.Иван Шишманово, община Завет, област 
Разград е частна общинска собственост,  при граници и съседи : север – ниви, изток – УПИ ІІ - 
41, юг – УПИ ІХ - 42, запад – улица. 

            Данъчната оценка на имота,  предмет на продажба  е  2 736,00  лв.          

 

С последните промени в ЗОС и Наредба №2 за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр.Завет, продажба на земя – частна 



общинска собственост, на собственника на законно построена върху нея сграда, се извършва от 
кмета на общината без търг или конкурс,  след решение на Общински съвет. Правото на 
собственост се придобива по пазарни цени, определени от оценител на имота. Предложението 

за определяне на купувача се прави от кмета на общината, след разглеждане от комисия. 

 

           Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.34, 

ал.4, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.47, ал.1, т.1, 

чл.50 от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

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 

 

 

Р Е Ш И : 

 

            1. Възлага на Кмета на Община Завет да сключи договор за покупко-продажба с 
наследниците на имотите, по пазарни цени, изготвени от „Неделчев Консулт Груп” ЕООД чрез 
инж. Йорданка Цонева Петрова -  лицензиран оценител с лиценз №5719/05.05.1997 год., 

издаден от Агенцията за приватизация, след заплащане на сумата в едномесечен срок от 
влизане в сила заповедта на кмета, както следва: 

1.1. за имот УПИ ІІІ – 17 от кв.10, по ПУП на с.Веселец, община Завет, област 
Разград с площ 1 305 м2

 – 5 340,00  лв. без ДДС 

      Данъчната оценка на имота в размер на 5 330,90  лв. 

1.2. за имот УПИ І – 40 от кв.3, по ПУП на с.Иван Шишманово, община Завет, 
област Разград с площ 1 200 м2

 – 2 788,00 лв. без ДДС 

      Данъчната оценка на имота в размер на 2 736,00  лв. 

           2.  Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

           Решението подлежи на оспорване в 14- дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 

 



 

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

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

ПГЗ „К.А.Тимирязев” гр.Завет.   

                                                                                                       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 № 193: 

 

         Постъпило  е  искане от директора  на  ПГЗ”К.А.Тимирязев – гр.Завет 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 

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

брой на учениците в паралелки в горепосоченото учебно заведение  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   по ЕРС,    за  8  ученика в  ПГЗ”К.А.Тимирязев – гр.Завет :                   
 

        ХІ „б” клас – 16 ученика /  маломерна паралелка/ 

        ХІІ „б” клас – 12 ученика / маломерна паралелка/ 

 

      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. 

 

 

 

        2.4.  Експлоатация на Регионално депо за твърди битови отпадъци гр.Разград. 

                                                                                                    Докл.: А.Велиев – Кмет на Община 

       Общинският съвет  гр.Завет прие следното      

           

РЕШЕНИЕ № 194: 

 

През 2003г. Община Разград започна изграждането на Регионално депо за битови 

отпадъци в гр.Разград. В хода на изграждането на депото между общините от област 

Разград бяха подписани споразумения за сътрудничество от 23.09.2003г. и 16.05.2008г. 
свързани със статута на обекта като Регионално депо, възможността за приемане на 

отпадъци от тяхната територия, както и за бъдещо сътрудничество в областта на 

управлението на отпадъците. На 29.06.2009 г. Държавна приемателна комисия, назначена със 
Заповед № РД – 19 - 746 от 18.06.2009г. на  Зам. Началника на Дирекция за национален 

строителен контрол състави Протокол образец 16 за установяване годността за ползване на 



строеж: “ Регионално депо за твърди битови отпадъци / ТБО / гр. Разград -Първи етап 

/Разширение на депо за ТБО/. На Община Разград, в качеството си на оператор  депото е 
издадено Комплексно разрешително за експлоатацията на обекта с Решение № 248-Н0-И0-

А0/11.08.2008г. на Министерството на Околната среда и водите.  
С Писмо с вх.№ 32-00-69.1/01.07.2009г.  на Регионалната инспекция по околната среда и 

водите – Русе са дадени указания на Община Разград за бъдещата експлоатация на депото 

свързани с охарактеризирането на отпадъците, условията за приемане на отпадъците, 
технологията на депониране и за извършване на мониторингов контрол на компонентите на 
околната среда. 

Съгласно разпоредбите на §5, ал.1, ал.2 и ал.4, т.1 от Наредба №8/24.08.2008 г. за 
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, се предвижда в срок до 16.07.2009 г. закриване 
на всички депа за неопасни отпадъци, които не отговарят на изискванията на наредбата. 

Със заповеди на Директора на РИОСВ-Русе е постановено преустановяването на 
експлоатацията на общинските депа на територията на Разградска област. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.19а от 
Закона за управление на отпадъците в съответствие с осъществяване на основната цел на 
Сдружението с нестопанска цел „ЛУДОГОРИЕ ЕКО” гр.Разград, чийто член е и община Завет 
и във връзка с експлоатацията на Регионална депо за неопасни отпадъци-гр.Разград  

Общинският  съвет гр.Завет  със  17/седемнадесет/ гласа „За” , против–0/нула/, въздържали 

се–0 /нула/   

                                                                     РЕШИ: 

 

1. Предлага възлагане на обществена поръчка на външен изпълнител по реда на ЗОП, с 
предмет: „Експлоатация на регионална депо за неопасни отпадъци-гр.Разград”. 

2. Предлага на председателя на Управителния съвет на „ЛУДОГОРИЕ ЕКО” гр.Разград-

Денчо Стоянов Бояджиев – кмет на община Разград, да подготви, обяви и проведе 
обществена поръчка. 

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

              Разни. 

       По трета  точка се направиха следните предложения: 

       Димитър Ковачев – колеги искам да направя едно предложение. Във връзка с някои 

пропуски в дейността на Направление „Образование”  при Община гр.Завет искам да се изгради  

временна комисия, която да одитира  направлението. Предлагам в нея да влязат Юлвие 
Мемишева, Димитър Ковачев, Емил Калинов ,Хюсеин Руфи и Сюзан Али. Тази комисия ще 
има задачата да направи одит на дейността на Направление „Образование” за периода на 
2008/2009г. относно :   

� Целесъобразността на разпределението на средствата за фонд работна 
заплата между училища и детски градини; 

� Средната посещаемост  в детските градини през  одитирания период; 

� Правоотношения между   Направление „Образование” – училища и детски 

градини; 

 

       Сюзан Али – няма ли да има конфликт на интереси, понеже аз съм директор? 

      Мехмед Хасан – нека да разширим състава на комисията, да се състои от 9 члена, в т.ч. 

ПК”Финанси”, мл.одитор при Общината, гл. счетоводител на Общината, двете счетоводителки 

в направлението. 



       С последвалото гласуване  Общинският съвет  гр.Завет прие следното       

  

     РЕШЕНИЕ №195: 

 

      На основание чл.21, ал.1, т.1  и чл.48 от ЗМСМА  Общинският  съвет гр.Завет със  
17/седемнадесет/ гласа „За” , „Против”–0/нула/, „Въздържали се” –0 /нула/ 

 

                                                                РЕШИ: 

 

1. Създава Временна комисия  в състав от  девет члена, както следва: 
� Юлвие Хасан Мемишева -  Председател на ПК”Финанси” 

� Мустафа Ахмед Добруджан  - общински съветник и член на ПК”Финанси” 

� Хюсеин  Хайри Руфи – общински съветник и член на ПК”Финанси” 

� Димитър Стефанов  Ковачев - общински съветник и член на ПК”Финанси” 

� Ниязи Ниязиеув Мехмедов - общински съветник и член на ПК”Финанси” 

� Сезгин Али Юмер – директор „ФУС” и гл.счетоводител  

� Самет Мехмед Хасан – мл.одитор при Общинска администрация 

� Мехнур   Музафер Абил – счетоводител Направление „Образование” 

� Янка Иванова Коева – счетоводител СОУ – Завет и ОУ с.Острово 

2. Възлага на комисията следните задачи: 

a) Да извърши одит  на  Направление „Образование” при Община  Завет за периода 
2008/2009 година относно: 

� Целесъобразността на разпределението на средствата за фонд работна 
заплата между училища и детски градини; 

� Средната посещаемост  в детските градини през  одитирания период; 

� Правоотношения между   Направление „Образование” – училища и детски 

градини; 

b) Комисията да изготви доклад за  направените при одита констатации и внесе 
същия за разглеждане на заседание на Общинския съвет. 

3.   Определя срок на действие на комисията – до 30.10.2009г. 
      4.  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. 

 

               По   трета точка други изказвания не се направиха. 
         

        Поради изчерпване на дневния ред   заседанието  бе  закрито   в 17.35 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 

 

 


