
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА  ОБЛАСТ 
 
 
                                                         П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 
                                                                      № 36 
 
 

Днес 31.05.2010 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 редовно  заседание на Общинския съвет гр.Завет. На заседанието присъстват   16  
общински съветници, отсъства един – Ерол Дауд Юсеин – съветник от листата на ДПС, който е в 
болнични. 

Освен общинските съветници в  заседанието участие взеха: Ахтер Сюлейманов Велиев – 
кмет на Община,  Зюлфие Алиосманова Исмаил  – зам.-кмет на Община, Виолетка Кулева – 
директор „УТОС”, Сезгин Юмер – гл.счетоводител, Динчер Къров – кмет с.Брестовене, Бехчет 
Хадживели – кмет с.Острово, Гюнер Юдаи – кмет с.Веселец, Зелиха Руфад – кмет с.Прелез, 
Атике Ешреф – кмет с.Сушево, Мирослав Христов –  Началник ПУ – Завет, Петко Цвятков – 
полицейски инспектор при ПУ – Завет. 

Участие в заседанието взе и представителят на Областния управител на област с 
административен център Разград  -  г-жа Невин Скендер – юрист при Областна администрация 
гр.Разград.  
           Председателят  на Общинския съвет г-н Мехмед Хасан  Халил  предложи заседанието   да 
протече  при следния   

 
                                            Д Н Е В Е Н    Р Е Д:   

 
            1. Информация  за дейността на служителите от Полицейски участък  гр.Завет през 
периода на 2009г. 
                                                                                             Докл.:П.Цвятков – полицейски инспектор 
            2. Информация за текущото изпълнение на Бюджета и просрочените вземания и 
задължения на  Община Завет към 31.03.2010г. 
                                                                                             Докл.:А.Велиев – Кмет на    Община       
     

              3. ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ. 
            ОТНОСНО:                                                                                                           

                                    3.1. Издаване на Запис на заповед от Община Завет в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор №17/321/00039 от 
11.05.2010г. по Мярка 321 „ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” за проект „Основен ремонт на физкултурен салон-с.Острово, Община 
Завет”, сключен между община Завет и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 

                                                                                                    Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 
                   3.2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за базисните /начални / цени за 

отдаване под наем на обекти – общинска собственост. 
                                                                                                    Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 
                   3.3. Промяна  на Решение № 231/ т.1.3 от Протокол № 32/29.01.2010г. на Общинския съвет 

гр.Завет за приемане на  поименния списък за капиталови разходи на Община Завет за 2010г. 
                                                                                                    Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 
                   3.4. Закупуване  на контейнери тип „Бобър 1.1” за нуждите  на ОП „Воден – 2009” 

гр.Завет. 
                                                                                                   Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 
                   3.5. Предоставяне на еднократна  парична  помощ на Айше Ариф Юсеин от гр.Завет.. 
                                                                                                   Докл.: М.Хасан – Председател  ОбС 
                   3.6. Изменение бюджет 2010г. 



                                                                                                       Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 
 
                4.Разни. 

 
       С последвалото гласуване с 15/петнадесет/ 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 
       Информация  за дейността на служителите от Полицейски участък  гр.Завет през 
периода на 2009г. 
                                                                                        Докл.:П.Цвятков – полицейски инспектор 
     Полицейски инспектор П.Цвятков зачете информацията за дейността на  ПУ – Завет през 
2009г. По информацията се направиха следните коментари: 
     Петко Цвятков - Уважаеми Господин Председател, Господин Кмет, Уважаеми общински 
съветници, Кметове на кметства, тази информация е разгледана на всяко едно от събранията по 
кметствата, на които хората са ни задавали въпроси, които ние от своя страна сме довели до 
знанието на администрацията. Във Веселец хората поставиха  въпроса за скоростта на 
движението на автомобилите по улиците. В с.Брестовене е поставен  въпросът   за глутницата 
кучета в двора на училището  и молба за изграждане на съоръжение легнал полицай по  една 
улица към  пътя за Кубрат. В Острово също поставиха проблема с кучетата. Това са само една 
част от въпросите. Друга основна част бе за  подмяната на документите за самоличност. 
     Динчер Къров – колеги, всяка година имаме проблеми в селото с липите. В  Брестовене има 
много липи и когато започне цъфтежа им  става нещо ужасно. Искаме по голямо присъствие на 
полиция в този период, за да опазим дърветата. 
     Атике Ешреф – ходя из общината. Не можахме да решим проблема с кучетата. И „Четирите 
лапи” не успяха да се справят. Трябва да се направи нещо. 
     Емил Калинов – аз искам да поставя въпроса как стои проблема с този „легнал полицай” ? 
     Зюлфие Исмаил  - в последно време се забелязва, че в населените места много хора карат без 
книжка и то с висока скорост. Молбата ми е вечер след 17-18 часа да се правят проверки по 
населените места за шофьори без документи за управление на МПС. 
     Петко Цвятков – по отношение на оказването на помощ за опазването на липите в цялата 
община.  Ние ще окажеме помощ, каквато имате нужда. След като бъде издадена Заповед на 
Кмета на общината, ние ще  засилим нашето внимание.  Николай обслужва двете големи 
населени места – Острово и Брестовене, Февзи – обслужва четири населени места и не е толкова 
лесно. Когато получим сигнал от Ваша стана ще вземем отношение. 
      По отношение с кучетата. Ще имате нашето пълно съдействие. По Наредба № 16 ние нямаме 
правомощия, но можем  да бъдем свидетели при  съставянето на  актове от служители при 
администрацията. 
      Относно „легналия полицай” – това е по-скоро финансов проблем. Уверен съм, че Г-н Кмета 
ще вземе отношение.  След  като зам.-кметът се върне от отпуска ще преразгледаме и знаковото 
стопанство в общината и ще видим какво може да се направи. 
       Емил Калинов  - защо се допуска преминаването на селскостопанска техника през центъра 
на града. 
       Петко Цвятков - законът го позволява при определен режим. Когато те се спазват, може да 
преминават такива машини през населените места. 
       Мирослав Христов – има режим за преминаване през центъра. Това до известна степен ще 
можем да го отрегулираме с подобряване на знаковото стопанство. Когато знаете, че някой 
управлява МПС без документ за това, вие може да свидетелствате и въз основа на вашите 
свидетелски показания може да се състави акт на лицето. Такава е практиката в цял свят. 
       Ахтер Велиев – да благодарим за отчета на  Полицейския участък. Когато наближи 
моментът ще издадем заповед за липите. Контролът ще се вмени на кметовете по населени 
места. За бездомните кучета. „Четири лапи” минаха по всички населени места. Основно в  
Брестовене, Завет и Сушево. Чуха се приказки, че са улавяни кучета от други населени места и 
след обработка са пускани в нашата община. Проблемът е, че няма  лицензиран приют за кучета 



в региона. Когато има такъв ние ще ги хващаме и ще ги извозваме там. Регистрацията  на кучета 
тече слабо. 
      За  „легналия полицай” – направихме две такива съоръжения в Брестовене. Чакаме да 
започнем работа по пътищата, когато това стане ще  изградим още   две  такива съоръжения. 
 
     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 
     Информация за текущото изпълнение на Бюджета и просрочените вземания и 
задължения на  Община Завет към 31.03.2010г. 
                                                                                                Докл.:А.Велиев – Кмет на    Община    
    По информацията  се направиха следните коментари: 
    Юлвие Мемишева – за  държавните дейности няма да говоря. Моят интерес е насочен към 
приходите от   местните дейности. За имуществените данъци през този период, ние сме събирали 
само за един месец  и не можем да анализираме, дали приходите са добри или  лоши. С 
патентния данък как стоят нещата? Според мен са зле– при план 15 х.лв са събрани едва 6 х.лв. 
     Приходите от наеми на общинско имущество също много са намалели.. Защо е така? 
     Сезгин Юмер – според мен приходите за първото тримесечие се движат добре. Все пак сме 
събирали само един месец. По отношение на патентния данък – обяснението сами си го дайте. 
 
     По информацията други изказвания не се направиха.  Предвид това,  че информацията е за 
сведение на Общинския  съвет, решение по нея не се прие. 
 
 
    ПО ТРЕТА ТОЧКА        

     ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ 
    ОТНОСНО:                                                                                                           

                              3.1. Издаване на Запис на заповед от Община Завет в полза на ДФ „Земеделие” – 
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Договор №17/321/00039 от 
11.05.2010г. по Мярка 321 „ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” за проект „Основен ремонт на физкултурен салон-с.Острово, 
Община Завет”, сключен между община Завет и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 

                                                                                                        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 №250: 
 

     С Договор № 17/321/00039 от 11.05.2010г., сключен между Държавен фонд „Земеделие” и 
Община Завет по МЯРКА 321 – „ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА 
В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”от Програмата за развитие на селските райони за периода  2007-2013 г. 
се предвижда  предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ за извършване на дейностите, 
посочени в заявлението за подпомагане. Първоначално одобрената безвъзмездна финансова 
помощ е в размер на 333 344.00 (триста тридесет и три хиляди триста четиридесет и четири) 
лева. Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и окончателно. Авансовото 
плащане е в размер до 50% от първоначално одобрената финансова помощ по проекта. 

Когато ползватели на помощта са общини, авансово плащане се допуска след представяне 
на банкова гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и 
решение на общинския съвет, одобряващо поемането на дълг или запис на заповед, издадена от 
кмета на общината в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане, и 
решение на общинския съвет за одобряване на запис на заповед 
 



        Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и § 22 от Преходните и заключителни 
разпоредби от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №25 от 29.07.2008 г., за 
условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Мярка 321 „ОСНОВНИ 
УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”от Програмата за 
развитие на селските райони 2007-2013 г., чл.56, параграф 2 на Регламент (ЕО) №1974/2006 на 
Комисията, във връзка с чл.12, ал.5 от Наредба №25 от 29.07.2008 г. ЗА УСЛОВИЯТА И 
РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 
"ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ" ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 
2007 - 2013 Г. (Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2008г., изм. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2010г., изм. 
ДВ. бр.37 от 18 Май 2010г.),   и Договор за отпускане на финансова помощ №17/321/00039 от 
11.05.2010г. по Мярка 321 „ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В 
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” за Проект „Основен ремонт на физкултурен салон-с.Острово, 
Община Завет” сключен между община Завет и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция, 
седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Цар Борис” III №136, ЕИК по БУЛСТАТ 
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Калина 
Иванова Илиева - Изпълнителен директор, 
           Общинският  съвет гр.Завет  с  16/шестнадесет/ 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 Отсъства от заседанието 
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: 16 

 

                                                                РЕШИ:  
 

1. Упълномощава кмета на Община Завет Ахтер Сюлейманов Велиев да подпише 
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ 
„Земеделие” - Разплащателна агенция в размер на 183 339.20лв.(сто осемдесет и три хиляди 
триста тридесет и девет лв. и 0,20ст. ) за обезпечаване на 110% от авансовото плащане по 
договор за отпускане на финансова помощ №17/321/00039 от 11.05.2010г. по Мярка 321 
„ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 



за проект „Основен ремонт на физкултурен салон-с.Острово, Община Завет”,, сключен 
между община Завет и ДФ „Земеделие” - Разплащателна агенция. 
2.  Възлага на кмета на Община Завет да подготви необходимите документи за получаване на 

авансово плащане по Договор №17/321/00039 от 11.05.2010г. и да       ги представи пред 
ДФ„Земеделие” - Разплащателна агенция. 

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. 
 
 

              3.2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за базисните /начални / цени за 
отдаване под наем на обекти – общинска собственост. 

                                                                                                       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 №251:  
  
               Със свое Решение № 143 по Протокол № 21 от 05.02.2001г.,  Общинският съвет гр.Завет e 
приел  Наредба № 7 за определяна на базисните /начални/ цени  за отдаване под наем на обекти – 
общинска собственост. През годините за правени редица допълнения и изменения на наредбата. 
След щателно прецизиране се налага нова промяна на същата. 
             Изготвеният проект за изменение и допълнение на Наредба №7, в съответствие с 
изискванията на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове бе публикуван на Интернет 
страницата на Община Завет на  12.05.2010г. Допълнения и мнения по проекта от граждани  не са 
направени.   
            Предвид гореизложеното и на основание чл. 79 от АПК, чл. 8 от Закона за нормативните 
актове, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация /ЗМСМА/, чл. 5, ал. 4 от Правилника за организаията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комиссии и взаимодействието му с общинската администрация 
(ПОДОСНКВОА),  Общинският съвет гр. Завет  с  15/петнадесет/ 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 Отсъства от залата при  

провеждане на гласуването 
02 Емил Калинов Стефанов ЗА 
03 Ерол Дауд  Юсеин Отсъства от заседанието 
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: 15 

 

                                                                РЕШИ:                                                                       
 

             1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за базисните 
/начални / цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост,  както следва : 
                                                          Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба № 7 за базисните /начални / цени за отдаване 

под наем на обекти – общинска собственост 
   

§ 1. В  чл.2  се създава нова ал.10  със следното съдържание: 
                   „(10)  Начална базисна цена   за провеждане на търлг или конкурс за отдаване под 
наем на хижа в: 

1. землище Завет  -   местността „Расовата” –– 200.00 /двеста / лева/ месечно; 
2. землище с.Веселец – 100/сто/ лева/месечно. „ 

              § 2. Създава нов чл.2 а  със следното съдържание:  
                     „Чл.2 а . За ползване оборудване и обзавеждане – общинска собственост в обектите 
по чл.1, към месечната наемна цена се прибавя 1/60 от балансовата стойност на движимото 
имущество.” 

              § 3. Създава нов чл.9 а със следното съдържание: 
                    „Чл.9 а. Промяна предназначението на обекта се допуска само с разрешение на 
наемодателя. С промяната на предназначението се актуализира и наемната цена, която не може 
да бъде по-малка от предварително договорената.” 

Преходни и заключителни разпоредби 

 
                   § 7. Към определените с настоящата наредба начални цени, както и договорените след 

проведен  търг /конкурс/ се включва  и  ДДС.  
            § 8. Не се допускат до участие в търгове или конкурси кандидати, в които съдружници са 
физически или юридически лица, участвали в търговски дружества или еднолични търговци, 
както и физически лица, с прекратени по тяхна вина договори с Община Завет- за срок от 5 
години от прекратяването на договора. 
 Не се допускат до участие в търгове или конкурси кандидати, в които съдружници са 
физически или юридически лица, участвали в търговски дружества или еднолични търговци, 
както и физически лица, класирани на първо или второ място в предходни търгове и конкурси, 
които са отказали да сключат договор – за срок от 3 години от датата на предходния търг или 
конкурс. 
           § 9. Наредбата  влиза в сила  в седем дневен срок  от  приемането и. 
 
           2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
 
            Настоящото решение подлежи на оспорване в срока на АПК пред Административен съд 
Разград. 

 
  
 
 



               3.3. Промяна  на Решение № 231/ т.1.3 от Протокол № 32/29.01.2010г. на Общинския 
съвет гр.Завет за приемане на  поименния списък за капиталови разходи на Община Завет 
за 2010г. 

                                                                                                             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 №252: 
 

       С Решение №231, т.1.3 от Протокол №32/29.01.2010 год. е приет поименния списък за 
капиталови разходи на Община Завет за 2010 год.  
       В приложение № 14 към горното решение обектите за финансиране на капиталовите разходи 
с източник на финансиране § 40-00 са посочени с включено ДДС върху продажбите. Във връзка 
със Закона за ДДС е необходимо изключването на ДДС от стойността на обектите за 
финансиране.   
      Предвид с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното 
Общинският съвет гр.Завет с  15/петнадесет/ 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 Отсъства от залата при  

провеждане на гласуването 
02 Емил Калинов Стефанов ЗА 
03 Ерол Дауд  Юсеин Отсъства от заседанието 
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: 15 

 

                                                                РЕШИ:                                                                       
  
 
          1. Приема промяна в Разчета за финансиране на капиталовите  разходи, предвидени в 
бюджета на Община гр.Завет за 2010 година съгласно Приложение №1 и Приложение №2. 
 
  
 



                2. 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. 

 
    3.4. Закупуване  на контейнери тип „Бобър 1.1” за нуждите  на ОП „Воден – 2009” 

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 №253:  

 
  С  Решение № 231 от Протокол №32/29.01.2010г.  на Общинския съвет гр.Завет по 
бюджета за 2010г. са заложени средства в размер на 22 500 лв. за закупуване на контейнери за 
твърди битови отпадъци за нуждите на ОП „Воден 2009” гр.Завет. Отчитайки икономическата 
ситуация,  Общинският съвет  счита, че  финансовите средства следва да се  разходват разумно, 
поради което не е необходимо да се изразходва цялата сума, заложена по  плана на Бюджет 
2010г. за закупуване на контейнери.  
           Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  във връзка с чл.14 и 15 от Правилника за дейността 
на Общинско предприятие „Воден -2009” гр.Завет, Общинският  съвет гр.Завет с  15/петнадесет/ 
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 Отсъства от залата при  

провеждане на гласуването 
02 Емил Калинов Стефанов ЗА 
03 Ерол Дауд  Юсеин Отсъства от заседанието 
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: 15 

 

                                                                РЕШИ:                                                                       
  
 



 1. Дава съгласието си за закупуване на контейнери тип „Бобър 1.1” за нуждите на ОП 
„Воден 2009” гр.Завет на стойност 18 000 лв., като разликата от 4 500 /четири хиляди и 
петстотин/ лв. да остане, като неразходвани средства по дейността. 
 2. Възлага на Кмета на Община Завет или на упълномощено от него лице да открие и 
проведе процедура, както и сключи договор съобразно НВМОП за избор на доставчик на 
контейнери тип ”Бобър 1,1 м3” на стойност 18 000 с ДДС за нуждите на ОП „Воден 2009” 
гр.Завет.  
 3. Предоставя на ОП „Воден 2009” закупените контейнери тип „Бобър 1,1 м3” за ползване 
и стопанисване. 
 4. Настоящото 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. 
  

 
           3.5. Предоставяне на еднократна  парична  помощ на Айше Ариф Юсеин от гр.Завет.. 
                                                                                                              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 №254:  
 
      В канцеларията на Общинския съвет е постъпила  молба с Вх. № 211/ 25.05.2010г.  за 
предоставяне на еднократна  парична  помощ  от Айше Ариф Юсеин от гр.,  ул.”Калето” № 59. 
Проблемите и социалния на статус на нейното семейство са стояли  многократно на вниманието 
на Постоянната комисия по въпросите на здравеопазването и социалните дейности. Айше  
Юсеин е оставила в детски дом  детето си, поради невъзможност да се грижи за него. Но същата 
има желание да полага грижи за детето. От дирекция „Социално подпомагане” гр.Завет  са 
проучили обстойно въпроса  и следят  живота на семейството. За да се върне детето в семейна 
среда трябва да са налице  определени битови условия. Айше Юсеин и съпругът и имат 
задължения за ел.енергия и вода. За да помогнем на едно дете да расте при родителите си, следва 
да подпомогнем  семейството да създаде условия за живот на същото. 
             Предвид изложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският  
съвет  гр.Завет  с  15/петнадесет/ гласа „За” , против–0/нула/, въздържали се–0 /нула/   
          
                                                                       РЕШИ: 
 
          1. Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на   150/сто и петдесет/ лева 
на Айше  Ариф Юсеин от гр.Завет   за покриване на битови разходи и  създаване на условия за 
живот на детето и. 

     Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 122 
“Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение на Общинския 
съвет/ . 

     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. 
 

 
                  3.6. Изменение бюджет 2010г. 
                                                                                                               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 №255: 

 
         На основание чл.21,ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл.18 от Закона за общинските 
бюджети и чл.44, ал.1 и ал.2 от Наредба № 10 за условията и реда за съставянето, изпълнението и 
отчитането на общинския бюджет,  предлагам на Общинският  съвет гр. Завет  с  15/петнадесет/ 
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 Отсъства от залата при  

провеждане на гласуването 
02 Емил Калинов Стефанов ЗА 
03 Ерол Дауд  Юсеин Отсъства от заседанието 
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: 15 

                                                                       РЕШИ:                                                                       

        1. Изменя бюджета на Община Завет за 2010г., както следва: 
     1.1. Променя плана на разходната част по функции, дейности и параграфи, съгласно 
приложение № 1, както следва:                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                

План  
за разходната част на Бюджета на Община Завет за 2010г. 

 

вид разход §§ 

уточнен 
годишен 
план към 
31.03.2010 

корекция 
към31.05.2010 

актуализиран 
годишен план 

Общо разходи по бюджета на Община Завет 
в т.ч.   5273808 0 5273808 

А. Общо разходи по бюджета на Функция 
"ЖСБКС и опазване на околната среда"   468991 0 468991 
1. Дейност "Чистота" общо   182540 4143 186683 

1.1. разходи за външни услуги 1020 50190 4143 54333 
в т.ч.     първостепенен разпоредител   0 16722 16722 



  второстепенен разпоредител ОП "Воден"   50190 -12579 37611 
2. Дейност "Осветление на улици и 
площади" общо   95000 -4143 90857 

в т.ч. 1016 51000 -4143 46857 
 

2. Настоящото 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 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА       

           Разни. 
   По четвърта точка се направиха  изказвания: 
   Бехчет Хадживели – елата в Кметство Острово, за да видите в какво състояние и сградата на 
кметството след обилните снеговалежи. Всичко се нуждае от ремонт. Нека да се състави 
комисия, която на място да прецени щетите и да се предвидят средства за ремонт. 
    Друг проблем, който искам да поставя е за пчелите и пчеларите. Вече имаме два смъртни 
случая в селото на хора, ухапани от пчели. Какво можем да направим  за  населението, за да го 
предпазим от такива инциденти. 
    Ахтер Велиев – и в Завет има постъпила жалба. Ще изпратим комисия, но има разпоредби. 
Ако е налице необходимото отстояние, нищо не може да направим. 
    Зюлфие Исмаил – за следващото заседание ще подготвим наредба за пчеларството. 
    Динчер Къров – колегата от  Острово иска комисия. Елате да видите в Брестовене. Хората 
плащат по 120.00 лева за сватбената зала, но като завали дъжд вътре тече повече, отколкото 
навън. 
    Ахтер Велиев – г-ца Кулева ще извърши проверка на място в двете села. Кметът на Веселец 
постави въпроса за едно от момчетата, което  пострада при тежката катастрофа. То е в будна 
кома и трябва всеки месец с линейка  да се кара на преглед в Разград. Затова са необходими 
средства. Трябва да помислим какво можем да направим. 
    Атике Ешреф – уличното осветление трябва да се оправи. 
    Ахтер Велиев – имаме финансови ограничения. Може би ще се наложи режим на тока. Сега 
плащаме по 10 х.лв месечно за осветление. 
     Мустафа Добруджан – сега гледаме пари да дойдат отнякъде. Ходих в събота на пазара и 
видях, че търговците  щяха да бият нашия служител. Тези хора  искат да продават без да плащат. 
В Завет  има и други хора, освен мен, които се занимават с разфасоване на коли. Няма лошо, но 
да си плащат. Заема се общинска площ, а наем никакъв не се плаща.  
     Емил Калинов – въпросът с водата по ул.”Рила” съм го поставял многократно. Нека да се 
направи нещо. 
 
     Други изказвания не се направиха. 
     Поради изчерпване на дневния ред   заседанието  бе  закрито   в 17.50 часа. 
     Настоящият протокол се  направи в  два еднообразни екземпляра, един за Общинския съвет, 
един да се представи на Областния управител на Областна администрация  с  център Разград и 
препис от протокола  да се изпрати на Районна прокуратура гр.Кубрат. 
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