
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА  ОБЛАСТ 
 
 
                                                         П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
  
                                                                      № 40 
 
 

Днес 20.09.2010 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/шестнадесет/  общински съветници, отсъства по уважителна причина един   съветник, а именно  
- Димитър Стефанов Ковачев  - съветник от листата на БСП.  

Освен общинските съветници в  заседанието участие взеха: Зюлфие Алиосманова Исмаил  
– зам.-кмет на Община, Ертан Сали Бахар – зам.- кмет на Община, Динчер  Къров – кмет 
с.Брестовене, Бехчет Хадживели – кмет с.Острово, Гюнер Юдаи – кмет с.Веселец,  Зелха Руфад – 
кмет с.Прелез, Ферад Сафет Али – кмет с.Иван Шишманово, Четин Емин – гл.експерт 
„Образование и култура”. 

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 откри заседанието и  
предложи  то   да протече  при следния   

 
                                            Д Н Е В Е Н    Р Е Д:   
 

          1. ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  
         ОТНОСНО:                                                                                                           
       1.1. Участие на Община  Завет като партньор на местно  ниво по  Програма „Българските 
библиотеки-място  за достъп до  информация и комуникация” 

                                                                                                    Докл.:А.Велиев – Кмет на Община  
       1.2. Утвърждаване съществуването на маломерни и слети паралелки в учебните заведения на 
територията на община Завет и осигуряване на допълнителни средства за учебната 2010/2011 
година за обезпечаване на учебния процес извън определените по ЕРС  в ОУ “Васил Левски “ 
с.Сушево , ОУ “Хр.Ботев “ с.Веселец, ОУ “Хр.Ботев “ с.Острово, ОУ “Хр.Ботев “ с.Брестовене,  
СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Завет , ПГЗ „Кл.А.Тимирязев” гр.Завет.  
                                                                                                     Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 
       1.3. Предложение за закриване на Целодневна детска градина „Калина Малина”с.Иван 
Шишманово, ул.”Васил Левски” № 17,  съгласно чл.10, ал.7 от ЗНП и чл.15, ал.1 от ППЗНП.  
                                                                                                    Докл.:А.Велиев – Кмет на Община  
       1.4. Определяне на средна месечна посещаемост в Целодневните детски градини на 
територията на община Завет. 
                                                                                                    Докл.:А.Велиев – Кмет на Община  
 
                                               

              2.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  да 
стане  дневен ред на настоящето заседание.По време на гласуването  в залата не присъства 
общинският съветник Мустафа Ахмед Добруджан. 
      ПО ПЪРВА ТОЧКА 
      ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ. 
      ОТНОСНО: 



    1.1. Участие на Община  Завет като партньор на местно  ниво по  Програма „Българските 
библиотеки-място  за достъп до  информация и комуникация” 

                                                                                                    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 № 268: 
 

През месец август 2010г.  са включени нови целеви библиотеки  за етап 2010г.  по 
Програма „Българските библиотеки-място за достъп до информация и комуникация за всеки”, 
финансирана от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”. 

Ключови партньори по тази Програма  са: Министерството на културата, Министерството 
на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Българската библиотечно-
информационна асоциация, Националното сдружение на общините в Република България и 
ПРООН. 

Библиотеките партньори ще получат достъп до интернет, компютърно оборудване и 
периферна техника за ползване  от посетители и обучение за библиотекарите, обслужващи 
потребителите на предлаганите библиотечно-информационни услуги. Очакването е библиотеките 
да разширят обхвата на предлаганите услуги, да станат по-привлекателни за хората и да играят по-
значима роля в развитието на местната общност. 
 Целевите библиотеки са избрани след преценка на изпълнението на основните им 
задължения и работата им с общността в последните години, по проведена процедура и 
методология за избор на целеви библиотеки, с Решение на Управителния съвет на Програмата . 
 В списъка  за одобрение от Област Разград  са включени нови 12 библиотеки от седемте 
общини. От ОБЩИНА ЗАВЕТ включените в този списък обществени библиотеки са 2 на брой: 
при НЧ „ПРОСВЕТА 1919 - Брестовене” – с.Брестовене  и НЧ „ПЕТКО РАЧЕВ 
СЛАВЕЙКОВ - 1925” - село  Веселец. 

Съгласно изискванията на Програмата, с кратко наименование „Глобални библиотеки – 
България”, библиотеките от одобрения списък за целеви библиотеки  ще се считат за включени, 
след решение на съответния общински съвет и подписване на споразумение за сътрудничество. 
             Предвид изложеното и на основание  чл.21, ал.1, т. 23 във връзка чл.17, т.5 от ЗМСМА 
(обн. ДВ бр.77 от 7.09.1991г., изм. и доп. последно бр. 44 от 12.06.2009 г.),  Общинският съвет 
гр.Завет с  15/петнадесет/ гласа „За” , „Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/ 

 
                                                     Р Е Ш И: 

 
1. Дава съгласие Община Завет да участва като партньор на местно ниво в Проект по  

Програма „Българските библиотеки-място за достъп до информация и комуникация за всеки” – 
2010г. ; 

2.Упълномощава Кмета на общината да подпише споразуменията за сътрудничество 
между Община Завет, Министерството на културата, Програма на ООН за развитие и следните 
читалища на територията на Община  Завет:  
НЧ „ПРОСВЕТА 1919 - Брестовене” – с.Брестовене  и НЧ „ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ - 
1925” - село  Веселец. 

3. Задължава Кмета да информира периодично Общинския съвет за изпълнението на 
програмата на местно ниво. 

      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. 

 
 



 1.2. Утвърждаване съществуването на маломерни и слети паралелки в учебните заведения 
на територията на община Завет и осигуряване на допълнителни средства за учебната 
2010/2011 година за обезпечаване на учебния процес извън определените по ЕРС  в ОУ “Васил 
Левски “ с.Сушево , ОУ “Хр.Ботев “ с.Веселец, ОУ “Хр.Ботев “ с.Острово, ОУ “Хр.Ботев “ 
с.Брестовене, СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” гр.Завет, ПГЗ „Кл.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 № 269: 
 
Постъпили са искания от директорите на училищата от община Завет, както следва: 
            1.ОУ “Васил Левски “- с.Сушево- вх. №67-05-19/15.09.2010 г.; 
            2.ОУ “Хр.Ботев “ - с.Веселец- вх. №67-04-20/08.09.2010 г.; 
            3.ОУ “Хр.Ботев “ с.Острово- вх. №67-03-17/08.09.2010 г.; 
            4.ОУ “Хр.Ботев “ - с.Брестовене- вх. №67-01-23/10.09.2010 г. и вх. №67-01-24/10.09.2010  
            5.СОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” – гр.Завет- вх. №67-02-32/10.09.2010 г.,  
           6.ПГЗ”Климент Аркадиевич Тимирязев” – гр.Завет - вх. №67-09-20/17.09.2010г.г., с които се 
иска  утвърждаване  съществуването на маломерни и слети паралелки, както  и осигуряване на 
допълнителни средства за учебната 2010/2011 година.  
             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   и в групите на 
училищата, ДГ, и обслужващите звена / изм. ДВ. бр.70 от 08 август 2008г./, както и 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 горепосочените 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,  Общинският съвет гр.Завет  с16 / шестнадесет/ гласа „За” , 
„Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/ 
 

РЕШИ: 
 

1.Утвърждава съществуването на  маломерни и слети паралелки от 1 до 8 клас за учебната 
2010/2011 година в ОУ “Васил Левски “-с.Сушево, както следва: 
        1. ІІ- клас- ІV клас-слята паралелка от 16 ученика 
        2. V- клас- VІІ клас-слята паралелка от 18 ученика 
        3. VIIІ- клас- 13 ученика-самостоятелна паралелка                             
 
2. Осигурява допълнителни средства за учебната 2010/2011 за обезпечаване на учебния процес, 
извън определените, за 5 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за ОУ “Васил 
Левски “-с.Сушево. 
3. Утвърждава съществуването на  маломерни и слети паралелки от 1 до 8 клас за учебната 
2010/2011 година в  ОУ”Хр.Ботев “ с.Веселец , както следва: 
        1.   І-клас- 12 ученика-самостоятелна паралелка 
        2.   ІІ- клас- ІV клас-слята паралелка от 14 ученика 
        3.  VІ клас – 17 ученика – самостоятелна паралелка 
        4.  VII -клас- 17 ученика-самостоятелна паралелка 
        5.  VIII-клас-15 ученика-самостоятелна паралелка                  
4. Осигурява допълнителни средства за учебната 2010/2011 за обезпечаване на учебния процес, 
извън определените, за 11 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за  ОУ”Хр.Ботев “ 
с.Веселец. 
 



 5.  Утвърждава съществуването на  маломерни и слети паралелки от 1 до 8 клас за учебната 
2010/2011 година в ОУ”Хр.Ботев “  с.Брестовене, както следва: 
        1.ІІІ”б”-клас - 15 ученика-самостоятелна паралелка   
        2.VІІІ   -клас - 13 ученика-самостоятелна паралелка                 
6. Осигурява допълнителни средства за учебната 2010/2011 за обезпечаване на учебния процес, 
извън определените, за 6 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за  ОУ”Хр.Ботев “  
с.Брестовене. 
 
7. Утвърждава съществуването на  маломерни и слети паралелки от 1 до 8 клас за учебната 
2010/2011 година в  СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” – гр.Завет, както следва: 
        1.V”а” клас - 15 ученика-самостоятелна паралелка 

 
8. Осигурява допълнителни средства за учебната 2010/2011 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. 
 
9. Утвърждава съществуването на  маломерни и слети паралелки от 1 до 8 клас за учебната 
2010/2011 година в  ОУ”Христо Ботев” – с.Острово, както следва: 
         1.   V-клас- 14 ученика-самостоятелна паралелка 
         2.   VІ- клас- 15 ученика-самостоятелна паралелка  
         4.  VIII-клас-14 ученика-самостоятелна паралелка                  
 
10. Осигурява допълнителни средства за учебната 2010/2011 за обезпечаване на учебния процес, 
извън определените, за 11 ученика по Единен разходен стандарт за един ученик за ОУ”Хр.Ботев “  
с.Острово.  
11. Утвърждава съществуването на  маломерни и слети паралелки от 9 до 12 клас за учебната 
2010/2011 година в  ПГЗ”Климент Аркадиевич Тимирязев” – гр.Завет, както следва: 
         1.   Х”а” и  Х”б”клас-слята паралелка от 23 ученика 
         2.   ХІІ”а” и  ХІІ”б” клас-слята паралелка от 25 ученика 
 
 12. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.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. Предложение за закриване на Целодневна детска градина „Калина Малина”с.Иван 
    Шишманово, ул.”Васил Левски” № 17,  съгласно чл.10, ал.7 от ЗНП и чл.15, ал.1 от ППЗНП.  

                                                                                                    Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 
  
По докладната записка се направиха следните коментари: 
Ертан Бахар – ние, заедно с кмета на селото проведохме среща с родителите на децата  от 
детската градина. Реално в градината има сало четири деца. Да съществува цяла детска градина за 
четири деца е невъзможно и това налага нейното закриване. 
Ферад Сафет – проблемът е, че децата са много малки  и при извозването задължително трябва да 
има сериозен човек с тях, който да се грижи за тях. Освен това проблемите идват през зимата.Вие 
знаете, че селото е на стръмен баир и ще трябва да се почиства редовно от снега и да се опесъчава 
добре. 
С последвалото гласуване Общинският съвет гр.Завет прие следното 
 
 
                                                РЕШЕНИЕ № 270: 

            На територията на Община Завет съществуват седем детски заведения, които са на 
делегиран бюджет от 2010 година и в тях е въведен ЕРС за издръжка. Сериозен проблем пред тях  



всяка учебна година се явява все по малкият  брой деца, причина за което е малката раждаемост, 
икономическата миграция и други социални причини.  

           Най-сериозен  е този  проблем през учебната 2010/2011 година за жителите на село Иван 
Шишманово, където само за една година броят на децата, които се обучават и възпитават в 
детската градина от 11 е спаднал на 5 бр. 
           През учебната 2009/2010 година в детската градина се обучават и възпитават 11 деца, 
обединени в една смесена група, които се  обслужват  от 2 щата педагогически персонал  и 1,5  
щат помощен персонал. 

            Справката за родените деца в селото от 2000 –2010г. е следната: 
 

2000 г. 6 родени деца 
2001 г. 5 родени деца 
2002 г. 4 родени деца 
2003 г. 3 родени деца 
2004 г. 2 родени деца 
2005 г. 2 родени деца 
2006 г. 2 родени деца 
2007 г. 0 родени деца 
2008 г. 1 родени деца 
2009 г. 4 родени деца 

2010г. до 
м.ІХ 1 

родени деца 

           Данните за раждаемостта в  с.Иван Шишманово говорят, че няма тенденция броят на децата 
да се увеличи. 

           Във връзка с подобряването на качеството на образованието и възпитанието  на децата от 
с.Иван Шишманово, които подлежат  на обучение в   детска  градина,  Ви предлагам да се 
оптимизира  мрежата от детски градини в Община Завет, като се закрие ЦДГ „Калина Малина 
”- ул.”Васил Левски” № 17, с.Ив.Шишманово. 
     
           Предвид гореизложеното и на основание  чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10, ал.7 от ЗНП и 
чл.15, ал.1 от ППЗНП, Общинският съвет гр.Завет  с 15/петнадесет/ гласа „За” , „Против”–
1/един/, „Въздържали се”–0 /нула/  
 

РЕШИ: 

          1. Закрива   ЦДГ „Калина Малина ”с.Ив.Шишманово. 
          2. Децата  от ЦДГ „Калина Малина ”с.Ив.Шишманово се пренасочват в ЦДГ”Пролет”с. 
Веселец. 
           3. С персонала на закритата детска градина да се процедира съгласно чл.328,ал.1,т.1 от КТ.     
           4. Сградният фонд и прилежащия му терен се предоставят в управление на Кметството на с. 
Ив. Шишманово. 
5. Движимото  имущество на  ЦДГ „Калина Малина ”с.Ив.Шишманово се предоставя в 
управление на Община Завет  
            6. Задължителната училищна документация на  ЦДГ „Калина Малина с.Ив.Шишманово 
да се предостави в управление на ЦДГ ”Пролет”с. Веселец. 
7. Възлага на Кмета на община Завет да се осигури специализиран транспорт за децата от 
ЦДГ„Калина Малина с.Ив.Шишманово до ЦДГ”Пролет”с. Веселец. 



8. Общинският съвет – Завет възлага на Кмета на Общината г-н Ахтер Сюлейманов Велиев да 
издаде заповед за закриване на ЦДГ „Калина Малина с.Ив.Шишманово, съгласно чл.15, ал.3, 
ал.4 и ал.5  от ППЗНП. 
    9. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.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.Определяне на средна месечна посещаемост в Целодневните детски градини на 
територията на община 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 № 271: 
 

Съгласно разпоредбите на  чл. 2, ал.  6  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.4 от 15.01.2010 година/ на МОМН, Общинският съвет е 
органът, който определя месечната посещаемост в детските заведения на територията на 
общината. 
            Предвид изложеното и  на основание  чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от 
ЗМСМА и на основание чл. чл. 2, ал.6  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.4 от 15.01.2010 година/ на МОМН, 
Общинският съвет гр.Завет с  16/шестнадесет/ гласа „За” , „Против”–0/нула/, Въздържали се”–
0 /нула/ 

РЕШИ: 
             1.Определя средна месечна посещаемост както следва: 

a) За целодневни детски градини с до две групи – 12 деца за учебната 2010 / 2011г. 
b) За целодневни детски градини с повече от две групи – 14 деца за учебната 2010 / 

2011г. 
            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. 
           Настоящото 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 – с риск да стана банален пак ще кажа за трафопоста срещу нас, че се руши 

и не е обезопасен. Знам, че са изпратени писма до собствениците – Е.ОН, но ако стане  някой 
нещастен случай, то веднага ние ще бъдем обвинени. 

Мехмед Хасан – освен да напишем едно предупредително писмо от името на Общинския 
съвет с копие до Държавната комисия  по енергийно и водно регулиране. 

                По втора  точка   други изказвания не се направиха. 
        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:  _______________     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: ________________          
                                                           /Кр.Цвяткова/                                                         /М.Хасан/ 

 


