ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

П Р О Т О К О Л
№ 37
Днес 30.06.2010 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
всички общински съветници.
Освен общинските съветници в заседанието участие взеха: Ахтер Сюлейманов Велиев
– кмет на Община, Зюлфие Алиосманова Исмаил – зам.-кмет на Община, Сезгин Юмер –
гл.счетоводител, Бехчет Хадживели – кмет с.Острово, Гюнер Юдаи – кмет с.Веселец, Зелиха
Руфад – кмет с.Прелез, Ферад Сафет – кмет с.Иван Шишманово.
Председателят на Общинския съвет г-н Мехмед Хасан Халил предложи заседанието
да протече при следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.
ОТНОСНО:
1.1. Промени в състава на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата.
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
1.2. Промени в състава на Местната комисия по чл.8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ
Докл.:А.Велиев – Кмет на Община
1.3. Предоставяне на еднократни парични помощи.
Докл.: М.Хасан – Председател ОбС
1.4. Ново обсъждане във връзка с чл.45, ал.4 от ЗМСМА на Решение № 249, прието по
Протокол № 35 от 26.05.2006г. на Общинския съвет гр.Завет
Докл.:М.Хасан – Председател ОбС
1.5. Закупуване на помпа за дълбок сондаж /ДС/ гр.Завет.
Докл.:Д.Ковачев – общ.съветник
Ш.Шабан – общ.съветник
2.Разни.
По дневния ред се направиха следните изказвания:
Димитър Ковачев – след проведения разговор с г-н Велиев предлагам докладната по т.1.5,
която внасяме с колегата Шабан Шабан да отпадне от дневния ред. Уточнихме се с
Управителя на „ВиК” гр.Исперих да подготви мотивирано искане за закупуване на помпа, след
което да се проведе заседание, на което да се вземе съответното решение.
С последвалото гласуване със 17/седемнадесет/ гласа „За” , против–0/нула/, въздържали
се–0 /нула/ Общинският съвет гр.Завет прие да отпадне от предварително обявения дневен
ред на настоящето заседание докладата записка по т.1.5.” Закупуване на помпа за дълбок
сондаж гр.Завет”.
С последвалото гласуване със 17/седемнадесет/ гласа „За” , против–0/нула/, въздържали
се–0 /нула/ Общинският съвет гр.Завет прие така направеното предложение за дневен ред с
направените по него промени, за дневен ред на настоящето заседание.
.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.

ОТНОСНО:
1.1. Промени в състава
пътищата.

на

Общинска комисия по безопасност на движението по

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 №256:
С Решение №40, прието по Протокол № 05 от 22.02.2008 година на Общинския съвет
гр.Завет е приет състав на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата
/ОбКБДП/. През изминалия период бе избран нов общински превозвач на територията на
общината, както и настъпиха някои кадрови премени, което налага актуализиране на състава
на комисията.
Предвид
гореизложеното и а основание чл.21, ал. 1, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация във връзка с § 1а, ал. 2 от Допълнителните
разпоредби на Закона за движение по пътищата,
Общинският съвет гр. Завет
със
17/седемнадесет/ гласа „За” , против–0/нула/, въздържали се–0 /нула/
РЕШИ:
1.1. Освобождава от състава на Общинска комисия по безопасност на движението
по пътищата , приета с Решение № 40 по Протокол № 05/ 28.02.2008г. на Общинския съвет
гр.Завет, следните :
•
Наско Климов Зам. -председател на ОбКБД
•
Илми Чолак - Член
•
Сибел Федаил - Член
1.2. Определя на местата на освободените по т.1.1.:
•
За зам.-председател на ОбКБДП - Мирослав Петков Христов – Вр.и.д.
началник участък „Полиция” гр.Завет
•
За член на ОбКБДП - Хасан Мехмедов Сюлейманов – общински превозвач
•
За член на ОбКБДП - Денис Юнал Татар – ст.специалист при Община Завет
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.
1.2. Промени в състава на Местната комисия по чл.8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ
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 №257:

Със свое Решение №10, прието по Протокол № 02/28.11.2007г. Общинският съвет
гр.Завет избра Комисия на основание чл.8, ал.2 от Закона за уреждане жилищните
въпроси на граждани с многогодишни жилищни влогове /ЗУЖВГМЖСВ/. В края на
2008 година наименованието на Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с
многогодишни жилищни влогове бе променено на ЗАКОН ЗА УРЕЖДАНЕ ПРАВАТА
НА ГРАЖДАНИ С МНОГОГОДИШНИ ЖИЛИЩНО-СПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ (ЗАГЛ.

ИЗМ. - ДВ, БР. 100 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 21.11.2008 Г.), но също така се направиха и
съществени промени по самия нормативен акт, което доведе до повишаване ролята и
ангажиментите на Местната комисия, изградена по този закон. За по-голяма
ефективност на работата на Местната комисия през 2009г. с Решение № 174, прието по
Протокол № 22/ 21.05.2009г. се направиха допълнителни промени в нейния състав.
Поради смяна на длъжността на един от членовете на комисията се налага нова
промяна.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка с
чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ и чл.16, ал.2 от ППЗУПГМЖСВ, Общинският съвет гр.Завет
със 17/седемнадесет/ гласа „За” , против–0/нула/, въздържали се–0 /нула/

РЕШИ:
1. Освобождава от състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ,
приета с Решение № 10 по Протокол № 02/ 28.11.2007г. на Общинския съвет гр.Завет,
изм. с Решение № 174 по Протокол № 22/21.05.2009г. г-н Мехмед Мюрсял Мехмед –
член на Комисията.
2. Определя за член на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ – г-н
Денис Юнал Татар – ст.специалист Дирекция „УТОС” при Община Завет.
3. 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. Предоставяне на еднократни парични помощи.
Докл.: М.Хасан – Председател ОбС
Предвид това, че докладната записка
комисии, изказвания по нея не се направиха.
Общинският съвет гр.Завет прие следното

бе разгледана на заседание на постоянните

РЕШЕНИЕ №258:
При Кмета на Община Завет са постъпили молби за предоставяне на еднократна парична
помощ, както следва:
1. Молба с Вх.№ 94.М-05-2/30.04.2010г. от Мехмед Хасан Белбер от
гр.Завет,
„Освобождение” №46
2. Молба с Вх.№94.Й -18-1/17.06.2010г. от Йонуз Хюсню Вели от с.Веселец, ул.”Витоша”
№ 16
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 100/сто / лева на
Мехмед Хасан Белбер от гр.Завет, „Освобождение” №46;
2) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на
150/ сто и петдесет/
лева на Йонуз Хюсню Вели от с.Веселец, ул.”Витоша” №16 за лечение на сина му.

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.
1.4. Ново обсъждане във връзка с чл.45, ал.4 от ЗМСМА на Решение № 249, прието по
Протокол № 35 от 26.05.2006г. на Общинския съвет гр.Завет
Докл.:М.Хасан – Председател ОбС
Предвид
това, че
докладната записка
комисии, изказвания по нея не се направиха.
Общинският съвет гр.Завет прие следното

бе разгледана на заседание на постоянните

РЕШЕНИЕ №259:
В изпълнение на своите правомощия, Областният управител на област с административен
център гр.Разград, след преглед на взетите от Общинския съвет решения по Протокол № 35/
26.05.2010 година ни сезира със свое писмо Изх.№ 08-04-06/ 04.06.2010г. и връща за ново
обсъждане Решение №249, в частта на т.3, 4 и 5 от заседанието на Общинския съвет,
проведено на 26.05.2010г.
За прецизиране на решението и вземайки предвид писменото становище на купувача „АЙ ЧИ СИ” ООД, с което той изразява желанието и готовността си договора да бъде
развален, се налагат корекции в по Решение № 249, в частта на т.3, 4 и 5. Предвид
изложеното и на основание чл.45, ал.9 и ал.10 във връзка с чл.45, ал.4 от ЗМСМА ,
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
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
Ерол Дауд Юсеин
Мехмед Рашид Сюлюман
Мехмед Хасан Халил
Мехти Илми Махмуд
Мустафа Ахмед Добруджан
Ниязи Ниязиев Мехмедов
Осман Юсеин Осман
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
не участва в гласуването
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
16

РЕШИ:
1. Приема Решение за изменение и допълнение на Решение № 249, прието по Протокол
№ 35/26.06.2009 година на Общинския съвет гр.Завет, както следва:
1.1.Точка 3 на Решение № 249, придобива следния вид:
Общински съвет гр. Завет дава съгласие, вземайки предвид писменото становище на
купувача - „АЙ ЧИ СИ” ООД с Вх.№ 212 от 26.05.2010г., с което той изразява готовност за
разваляне на договора по взаимно съгласие, и упълномощава Кмета на Община Завет да
сключи Договор за отмяна на Договор за покупко-продажба на общински недвижим имот чрез
публично оповестен конкурс от 05.01.2009г., с рег. № 01/ 05.01.2009г. за имот УПИ ХVІІ –
Поликлиника от кв. 50 гр. Завет.
1.2. Точка 4 на Решение № 249, придобива следния вид:
Общински съвет гр. Завет дава съгласие, вземайки предвид писменото становище на
купувача - „АЙ ЧИ СИ” ООД с Вх.№ 212 от 26.05.2010г., с което той изразява готовност за
разваляне на договора по взаимно съгласие, и упълномощава Кмета на Община Завет да
сключи Договор за отмяна на Договор за покупко - продажба на общински недвижим имот с
рег. № 74/ 28.05.2009г.
1.3. Отменя т.5 на Решение № 249 по Протокол № 35/26.05.2010г.
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.
Г-н Мехмед Хасан Халил обясни, че във връзка с чл.37 от ЗМСМА не участва
при гласуването на решението.

ПО ВТОРА ТОЧКА
Разни.
По втора точка се направиха следните изказвания:
Мустафа Добруджан – през този месец в нашия квартал не е почистен нито един
контейнер. Какво ще стане с тези дупки по улиците. При нас има три големи дупки на пътя, да
не кажа ями. В едната от тях падна едно дете. Жените от квартала роптаят и заплашват, че ще
излязат на протест и ще повикат да се снима от телевизията на какво приличат улиците ни. За
уличното осветление няма да питам.
Ахтер Велиев – през този месец камионът, с който се събира боклука имаше авария и не
беше в движение, докато частта не се подмени. Вече от един ден работи и контейнерите се
почистват. Относно дупките, миналата година разнесохме чакъл да ги запълним, но явно има
още какво да се направи. Ще изпратя хора да проверят и ще вземем мерки.
За осветлението – освен Даков изпратихме още един служител да отиде на курсове за
работа с високоволтов ток. Дали сме поръчка за тела и лампи. Дори в момента г-н Бахар е на
среща с една фирма, за да види какво предлагат. Поръчали сме 150 тела, но и средствата за
тяхното закупуване не са малко и ще редуцираме бройката. Може би ще минем и към смяна на
часовниците в трафопостовете и ще ги нагласим на режим през нощта, защото сега плащаме
изключително високи сметки за ел..енергия.
Димитър Ковачев – кога ще започне работата по двата големи проекта за централната
главна част на Завет, Острово и Брестовене.
Зюлфие Исмаил – изпратили сме документацията във фонд „Земеделие”. Сега трябва да
обявим обществената поръчка в Агенцията и Държавен вестник. Срокът за обявление и 52 дни
и после започват процедурите. От една страна това е добре, защото сме предвидили
залесяването с редица дървесни видове, чийто вегитационен период е през есента.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 17.00 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.

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

РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ: _______________
/Кр.Цвяткова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: ________________
/М.Хасан/

