ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

П Р О Т О К О Л
№ 48
Днес 30.06.2011 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 Завет, Ертан Сали
Бахар – зам.-кмет на Община, Бехчет Хадживели – кмет с.Острово, Зелиха Руфад – кмет
с.Прелез, Ферад Сафет Али – кмет с.Иван Шишманово, Атике Ешреф – кмет с.Сушево, Сезгин
Юмер Али – директор „ФУС”, Виолетка Кулева – директор „УТОС”, Мирослав Христов –
началник Участък „Полиция” – Завет, Петко Цвятков – полицейски инспектор У”П” – Завет,
Несин Хавенгели – секретар на МКБППМН -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 откри заседанието и
предложи то да протече при следния
ДНЕВЕН
1. Информация за дейността
периода на 2010г.

Р Е Д:

на служителите от участък „Полиция” гр.Завет през

Докл.:П.Цвятков – ПИ при УП-Завет
2. Информация за дейността на МКБППМН гр.Завет за 2010г.
Докл.:Е.Бахар – Председател МК
3. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.
ОТНОСНО:
3.1. Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един
километър пробег по съответна тарифа, валидна за територията на Община Завет.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
3.2. Удължаване срока на Договор за наем Рег.№47/15.08.2008г. за ползване на
помещение в Младежки дом гр.Завет на банков офис на ТБ”Инвестбанк” АД клон Разград, офис
Завет.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
3.3. Отчет за извършените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и
Председателя на Общинския съвет гр.Завет.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
3.4. Предоставяне на еднократни парични помощи.
Докл.:М.Хасан-Председател ОбС
3.5. Упълномощаване на представител на Община Завет в заседание на Общото
събрание на Асоциацията по ВиК с обхват обособената територия на „Водоснабдяване и
канализация” ООД гр.Исперих на 05.07.2011г.
Докл.:М.Хасан-Председател ОбС
3.6. Предложение за поемане на краткосрочен общински дълг.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
3.7. Изменение на бюджет 2011г.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община

4.Разни.
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 да стане дневен ред на настоящето заседание.
ПО ПЪРВА ТОЧКА
Информация за дейността на служителите от участък „Полиция” гр.Завет през
периода на 2010г.
Докл.:П.Цвятков – ПИ при УП-Завет
По информацията се направиха следните изказвания:
Димитър Ковачев – искам да взема отношения по скоро за дейността на ОбКБД, която
извърши оглед на пътните артерии, взе решения, закупи и постави пътните знаци. Което е
добре. Друго – редно е отзад зад ДПП-то да се направи паркинг, за да могат колите са спират
там, а не да пълнят уличките.
Мехмед Хасан – за Вас е добро, но сега полицаите глобяват хората и парите отиват в
държавния бюджет, а не в касата на общината. Преди да се поставят знаците, следва да се
помисли, къде хората да спират автомобилите си и да се предостави някакъв вариант. Аз имам
въпрос към началника на Полицейския участък – има ли изградена мобилна група за изготвяне
на документи за самоличност.
Мирослав Христов – да има такава изградена дори и в РУП – Кубрат. Но за да дойде на
място да приеме документите на хората, трябва да са постъпили поне десетина заявления за
документи, същите да са обработени и групата като дойде само да приеме документите и
направи снимките на лицата. Ние сме предоставили на всички кметства екземпляри от
заявленията, които следва да се попълнят за идването на такава мобилна група.
Поради това, че информацията е само за сведение на Общинския съвет, решения по
нея не се прие.
ПО ВТОРА ТОЧКА
Информация за дейността на МКБППМН гр.Завет за 2010г.
Докл.:Е.Бахар – Председател МК
Г-н Несин Хавенгели - секретар на МК зачете информацията за дейността на МКБППМН
гр.Завет за 2010г.
По информацията се направиха следните изказвания:
Димитър Ковачев - какво е образованието и специалността на обществените възпитатели
по населени места ?
Несин Хавенгели – в Острово е педагог, в Брестовене – педагог, във Веселец и
Ив.Шишманово, хора, които работят в училище Веселец, в Завет в момента има заместник,
поради това, че титулярът е в отпуск по майчинство. Тези хора имат норматив, колко протокола
за месеца следва да попълнят и след като ги представят, им се начислява възнаграждение. Ако
нямат зачислени деца, за които да отговарят, те са в помощ на директорите на училищата.
Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ № 334:
На основание чл.21, ал. 2 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, и чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни, Общинският съвет гр.Завет със 17 /седемнадесет/
гласа „За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/
РЕШИ:
1.Приема Отчета за дейността на Местната комисия за борба с противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни гр.Завет за периода на 2010г., както следва:

ИНФОРМАЦИЯ
ОТНОСНО:ДЕЙНОСТА
НА
МЕСТНАТА
КОМИСИЯ
ЗА
БОРБА
СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ – гр.
ЗАВЕТ ЗА 2010 г.
Местната комисия за борба с противообществените прояви се състои от 15/петнадесет /
човека, като председател е зам. Кмета на община Завет.
Секретарят на местната комисия е назначен, като щатен служител по трудови
правоотношения.
В състава на комисията влизат, правоспособен юрист ,служители от ОССП, Инспектор
ДПС, както педагози и общественици.
В настоящия момент комисията не разполага с консултативен кабинет, но се правят
проучвания за разкриването
на такъв, за което имаме подкрепата на общинската
администрация в лицето на кмета на общината.
За своята дейност членовете на комисията получават възнаграждения съгласно Наредба
№3 на ЦКБППМН, като през 2010 г. са изплатени всички възнаграждения.
В съответствие с Указанията на ЦКБППМН е създаден регистър на всички неучащи и
неработещи непълнолетни, освободени от СПИ,ВУИ и ПД, както и на условно
осъдени.Местната комисия получава информация от съда за условно осъдени непълнолетни и
ги вписва в регистъра.
През 2010 г.нямаме непълнолетни напуснали СПИ и ВУИ, както и условно
осъдени.
Не са постъпвали предложения за предсрочно освобождаване от ВУИ и СПИ.
Съвместно с училищните ръководства и служители на ОССП се правят кампании за
обхващане на децата подлежащи на задължително образование с цел тяхното не отпадане от
училище.
От особена важност е ползотворната съвместна работа с училищните комисии за
провеждане на превантивна дейност сред учениците.
За гарантиране сигурността на учениците в училищата са изнесени лекции по различни
теми: За вредата от употребата на алкохол и наркотични вещества, правата на децата, за
престъпността сред непълнолетните и престъпления извършени срещу тях, безопасно движение
по пътищата през есенно-зимния период и други актуални въпроси на младите хора с цел
навременното им информиране.
В пет учебни заведения на територията на общината се работи по програмата “Работа
на полицията в училищата”.
С учениците настанени във ВУИ се налага по специално наблюдение, чести посещения
и профилактична дейност от Инспектор ДПС и секретаря на месната комисия за
БППМН.Провеждат се индивидуални и групови беседи с учениците, за ограничаване и
предотвратяване броя на бягствата и подобряване на психоклимата в училище.
Полагат се особени грижи от секретаря на комисията за настанените ученици в СПИ с.
Варненци, извършват се посещения, провеждат се разговори с ръководството на училището с
цел информиране на състоянието и поведението на настанените ученици. Разработена
е
общинска програма за закрила на детето.Съвместно с “ОЗД” е изготвен план за работа с
просещи деца на територията на общината.
Съвместно с Полицейски участък, инспектор ДПС,О “ЗД” и обществените възпитатели
се организират периодични проверки на питейните заведения и интернет клубове за спазването
на Наредбата на Общинския съвет, с която се забранява спазването продажбата, сервирането на
алкохол и допускането на маловръстни след определения вечерен час.Не са констатирани
нарушения след направените проверки.
Регистрираните престъпления и противообщесвени прояви в Полицейски участък –
гр.Завет при Районно управление – гр. Кубрат през 2010 год. са 22 на брой, в които са
участвали 26 извършители, от които 4 малолетни и 22 непълнолетни лица.

С повече от едно регистрирано деяние са 6 непълнолетни, в съучастие с две и повече
малолетни и непълнолетни са извършени 4 престъпления от 8 извършители.
Противообществените прояви извършени през годината са 4 от 4 малолетни .
Очертава се тенденция на нарастване на индивидуалната престъпност сред малолетните
и непълнолетните лица, което е свързано с ниския жизнен стандарт на извършителите и
стремежа им към изява в криминогенни групи.
Характерно за престъпленията и извършителите през периода е, че 3 от престъпленията
са дело на 6 малолетни и непълнолетни ученици от ВУИ гр. Завет, които бягайки от учебното
заведение разбиват магазини за да се сдобият със средства за пътуване и храна.За същия период
на 2009 г. извършените противообществени прояви на учащите се във ВУИ гр. Завет е намалял.
От извършените престъпления през годината преобладават кражбите.Обект на
посегателство при малолетните и непълнолетните продължават да бъдат хранителни продукти,
пари, вещи от частни домове и обществени заведения,и всичко, което попадне пред погледа на
децата и може да се продаде.
Повечето малолетни непълнолетни произхождат от социално слаби семейства, в които
липсват средства за препитание и трудова заетост, деца с разведени родители в които има
алкохолици или криминално проявени, но най вече в семейства в които родителите не обръщат
внимание на възпитанието и коригирането на поведението на децата си.
По възраст повечето извършители са между 14– 18 години.
На територията на община Завет не са установени и не са постъпвали сигнали за
малолетни и непълнолетни употребяващи упойващи вещества и наркотици, както
проституиращи и извършващи хомосексуални услуги.
Разгледани възпитателни дела и наложени
извършителите от Местната комисия за БППМН.
ГОДИНА
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Местната комисия за БППМН през 2010 г. е разгледала 19 бр. възпитателни дела от
които 14 са за извършени противообществени прояви и 6 за кражби и джепчийство, спрямо26
правонарушители, от които 8 малолетни и 18 непълнолетни.Общият брой на постъпилите
предложения за разглеждане на възпитателни дела и налагане на мерки по чл.13 от ЗБППМН е
20, като едно е прекратено.
От приложените възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН през 2010 год., като найефективни мерки са следните:
Предупреждение, задължаване да се извини на пострадалия,, поставяне под надзора на
обществен възпитател.
Обжалвани възпитателни мерки пред Районен съд по чл.13 от ЗБППМН, както и
върнати за ново разглеждане няма.Това показва, че всички дела са разгледани законосъобразно
и в установените срокове.
За проявено нехайство при отглеждането и възпитанието на децата си , няма наказани
родители.
Обществените възпитатели назначени в община Завет за своята дейност ежемесечно се
отчитат пред МКБППМН.Водят индивидуално възпитателна работа с проявените малолетни и
непълнолетни поставени под техен надзор.При избирането на общественните възпитатели
основния критерий за подбора им е те да притежават педагогическо образование, а при липса
на такъв избира се най подходящия.

ГОДИНА

ПЛАНУВАН
БРОЙ РЕАЛНО УСВОЕНИ ИЗРАЗХОДВАНИ
ОБЩ.
БРОЙКИ
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4
4
5

4
4
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12269 лв.
15500 лв.

Добре изградената система на информация, дава възможност по-рано да се стигне до
детския проблем, както и до проблема на семейството и той да бъде разрешен в интерес на
детето и на всички около него.
В борбата срещу противообществените прояви и престъпления Местната комисия има
пълното съдействие на Общинската управа,Инспектор ДПС, така също и от ПУ- Завет в
търсене на нови, полезни форми за повишаване на ефективността на превантивната дейност и
осигуряване сигурността на малолетните и непълнолетните
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.
ПО ТРЕТА ТОЧКА
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.
ОТНОСНО:
3.1. Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един
километър пробег по съответна тарифа, валидна за 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 № 335:
С изменение на Закона за автомобилните превози /ЗАП/ в чл.24а се създаде нова алинея
5, съгласно която общинските съвети следва до 26.05.2011г. да определят максимални цени на
таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответна тарифа, валидна за
територията на съответната община, където е издадено разрешението за таксиметров превоз на
пътници. Определените от общинските съвети цени следва да се актуализират най-малко веднъж
годишно, съгласно чл.6 от същия закон.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.24а, ал.5
от Закона за автомобилните превози, Общинският съвет гр.Завет с 16 /шестнадесет/ гласа „За”,
„Против”–0/нула/, „Въздържали се”–1 /един/
Р Е Ш И:
1.Определя максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един
километър пробег, валидна за територията на Община Завет, както следва:
Дневна тарифа – 1.00 лв/км;
Нощна тарифа - 1.20 лв/км.
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.

3.2. Удължаване срока на Договор за наем Рег.№47/15.08.2008г. за ползване на
помещение в Младежки дом гр.Завет на банков офис на ТБ”Инвестбанк” АД клон Разград,
офис 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 № 336:
ТБ „Инвестбанк” АД клон Разград, офис Завет е наемател на помещения в Младежки
дом гр.Завет, представляващи обособена част от имот – частна общинска собственост със
застроена площ 44,45 м2, ½ идеални части от WC с полезна площ 9,2 м2 и ½ идеални части от
фоайе и коридори със застроена площ 18,26 м2. Договорът за наем е сключен след проведен
търг с явно наддаване за срок от три години и изтича на 14.07.2011 год.
В деловодството на общината постъпиха Заявление вх.№17-01-6/17.06.2011 г. и
Допълнение към Заявление вх.№17-01-6/21.06.2011 г. от Ирена Стефкова Райчева – директор на
ТБ „Инвестбанк” АД клон Разград, в които е заявила желание да бъде удължен срока на
Договор за наем Рег.№47/15.08.2008 г. за нов седем годишен период.
До настоящия момент наемателят е бил коректен и е внасял в срок наемните вноски.
Съгласно чл.22, ал.4 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество след изтичане на срока на договора за наем, ако същият е
по-малък от десет години, може да се сключи анекс към договора, за период до изтичане на
допустимия десетгодишен срок, след решение на общинския съвет по предложение на кмета на
общината или определен от него заместник- кмет.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.22, ал.4 от Наредба №2 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Завет, 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
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:
РЕШИ:

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
17

1. Да се удължи срока на Договор за наем Рег.№47/15.08.2008 г. за ползване на
помещения в Младежки дом гр.Завет за банков офис на ТБ „Инвестбанк” АД клон Разград,
офис Завет, сключен между Община Завет и ТБ „Инвестбанк” АД клон Разград до 14.07.2018
год.
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.
3.3. Отчет за извършените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и
Председателя на Общинския съвет 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 № 337:
Съгласно чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките, след изтичане на всяко тримесечие
се изготвя писмен отчет за получените командировъчни пари, който се одобрява от съответни я
колективен орган.
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6
от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.4 от Наредбата за
командировките, Общинският съвет гр.Завет с 16 /шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/,
„Въздържали се”–1 /един/ 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:
РЕШИ:

Начин на гласуване на
съветника
/за, против, въздържал се/
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
Въздържал се
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
17

1. Одобрява отчета за извършените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и
Председателя на Общинския съвет гр.Завет за първото тримесечие на 2011г., както
следва:
ОТЧЕТ
За направените разходи за командировки от Кмета на Община Завет и Председателя на
Общинския съвет гр.Завет за първото тримесечие на 2011 г.
Отчетен месец
м.01.2011
м.02.2011
м.03.2011

00.00
147.50
176.92

Извършени разходи
от Председател на
Общинския съвет
00.00
00.00
40.00

Всичко разходи за тримесечието:

324,42

40.00

№
по ред
1.
2.
3.

Извършени разходи
от Кмет на Община

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.
3.4. 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 № 338
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.№292/28.04.2011г. от
Гюлбие Мехмедали Ибрям от гр.Завет,
ул.”Люлин” № 15
2. Молба с Вх.№293/02.05.2011г. от Бисер Максимов Рачев от гр.Завет, ул.”Хр.Ботев”
№ 22
3. Молба с Вх.№295/02.05.2011г. от
Снежана Галинова Ангелова от гр.Завет,
ул.”Люлин” № 30
4. Молба с Вх.№298/10.05.2011г. от Виолета Иванова Димова от с.Брестовене;
5. Молба с Вх.№300/25.05.2011г. от Гюлюмсер Хасан Али от с.Острово, ул.Тракия №
17;
6. Молба с Вх.№301/26.05.2011г. от Исмаил Асан Шериф от гр.Завет, ул.Калето №69;
7. Молба с Вх.№ 94.И–219-1/19.03.2011г. от Иван Георгиев Димитров от с.Сушево;
8. Молба с Вх.№94.П–92-1/094.05.2011г. от Петко Костов Георгиев от гр.Завет, Стара
планина 31;
9. Молба с Вх.№94.Ц–05-1/13.05.2011г. от Цоню Ангелов Цонев от гр.Завет, Мраморно
море 6;
10. Молба с Вх.№ 24-12-11/19.05.2011г. от Д”СП” –Кубрат за Калинка Ангелова от
гр.Завет;
11. Молба от Младен Юлиянов Маринова от с.Прелез, ул.Черни връх №7;
12. Молба с Вх.№ 301/25.05.2011г. от Айше Мюмюн Исмаилова от гр.Завет, ул.”Найден
Киров” №8
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 100 /сто/лева на
Виолета Иванова Димова от с.Брестовене за лечение.
2) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 150 / сто и петдесет /
лева на Бисер Максимов Рачев от гр.Завет, ул.”Хр.Ботев” № 22 за лекарства..
3) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 100/сто / лева на
Гюлюмсер Хасан Али от с.Острово, ул.Тракия № 17 за лечение.
4) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 50/петдесет / лева на
Иван Георгиев Димитров от с.Сушево;
5) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 50/петдесет / лева на
Цоню Ангелов Цонев от гр.Завет, „Мраморно море” № 6.
6) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 50/петдесет / лева на
Петко Костов Георгиев от гр.Завет, Стара планина 31.
7) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 50/петдесет / лева на
Калинка Ангелова от гр.Завет за настаняване в лечебно заведение.
8) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 100/сто / лева на
Исмаил Асан Шериф от гр.Завет, ул.Калето №69 за лечение;.
9) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 100 /сто/ лева на
Младен Юлиянов Маринов от с.Прелез;
10) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 200 /двеста/ лева на
Айше Мюмюн Исмаиловова от гр.Завет за лечение;
11) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 50/петдесет/лева на
Снежана Галинова Ангелова от гр.Завет, ул.”Люлин” № 30.
12) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ в размер на 100/сто/ лева на Гюлбие
Мехмедали Ибрям от гр.Завет, ул.”Люлин” № 15
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.
3.5. Упълномощаване на представител на Община Завет в заседание на Общото
събрание на Асоциацията по ВиК с обхват обособената територия на „Водоснабдяване и
канализация” ООД гр.Исперих на 05.07.2011г.
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 № 339:
В Деловодството на Община Завет е постъпила Покана-Дневен ред с Вх. № 06-01-46/
17.06.2011г. от Областния управител на област Разград
относно заседание на Общото
събрание на Асоциацията по В и К с обхват обособената територия на „Водоснабдяване и
канализация” – ООД гр. Исперих на 05. 07. 2011г. От 10.00 часа в зала 712 на Областна
администрация Разград.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 198 е, ал.3 от Закона за водите,

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
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
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
17

РЕШИ:
1. Упълномощава Ертан Сали Бахар – заместник-кмет на Община Завет да
представлява Община Завет в Общото събрание на
Асоциацията по В и К с обхват
обособената територия на „Водоснабдяване и канализация” – ООД гр. Исперих на 05. 07.
2011г. От 10.00 часа в зала 712 на Областна администрация Разград.
2.Определя начина на гласуване по обявения предварително Дневен ред, съгласно
Писмо – покана с Вх. № 06-01-46/ 17.06.2011г. от Областния управител на област Разград в
полза на Община Завет, спазвайки изискванията на нормативната уредба в РБ, както следва:
По точка 1. Да гласува „ЗА” съгласуване на проекто предложение на Община Исперих
с наименование „Интегриран проект за водния цикъл на град Исперих” и финансовоикономическия анализ към него.
3. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Завет и Областния управител
на област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от обявяването
му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.

3.6. Предложение за поемане на краткосрочен общински дълг.
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
По докладната записка се направих следните изказвания:
Димитър Ковачев – аз ще гласувам за решението по докладната записка, но с особено
мнение. Бих поставил въпроса, защо досега не се предприеха действия за намирането на пари за
ремонт на улиците в общината. Така, както сега ще се извадят 200х.лв е могло да се отделят
всяка година по толкова и да се направят много неща. Ако трябва наесен да се заделят пари и
да се направи паркинга зад ДПП-то. За кредита ще гласувам, но съм против начина на

разпределение на средствата. Ние ще гласуваме за общински дълг 152х.лв, но по направения
разчет се вижда, че средствата, които ще се дадат за ремонт на пътищата са над 210х.лв.
Ахтер Велиев - размера на сумата за общински дълг не е произволно определен. Има
изисквания, че той не може да бъде повече от 15 % от бюджета на общината, което прави около
190 х.лв и от тях се приспадат задълженията, които имаме към ПУДДОС.
Мехмед Хасан – ние досега не сме реализирвали икономии по бюджета, но тази година
предприехме мерки за финансови ограничения, освен това предварително сме дали за МИГ-а
средства от общинския бюджет, които н края на година следва да ни се възстановят и от тях ще
покрием част от дълга.
Ахтер Велиев – ние досега не сме имали възможност да направим финансови
икономии. Това е икономия, която се е натрупала през годините, но не наведнъж.
Мехмед Хасан – вероятността да се получат европари и много малка. Ще се наложи
периодически да се теглят кредити.
Емил Калинов – аз също съм за получаване на кредита, но съм против
разпределението на парите по обекти по населени места.
Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ № 340:
Съгласно чл.5 от Закона за общинския дълг, Общината може да поема краткосрочен дълг за
финансиране на:
1. предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по
време не изпълнение на бюджета;
2. капиталови разходи , средствата за които предстои да бъдат осигурени н рамките на
бюджетната година от бюджетни приходи помощи ли влязъл в сила договор за
дългосрочен дълг;
3. неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни
обстоятелства;
4. плащания по изискуеми общински гаранции;
Краткосрочния дълг трябва да бъде погасен в рамките на бюджетната година, в която е поет,
но не по-късно от 25 декември на съответната година.
Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да е придружено с описание на
финансовите параметри на дълга – размер на краткосрочния дълг, срокове за усвояването му,
лихвени условия, погасителна схема, източници за погасяване, влияние на дълговото финансиране и
на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината. Спазвайки чл.17, ал.1,
Общинският съвет приема решението за поемане на дълг, като определя:
1. максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност;
2. валута на дълга;
3. вида на дълга съгласно чл.3;
4. начина на обезпечаване;
5. условия за погасяване;
6. максимален лихвен процент, такси, комисионни и други;
Решението за поемане на краткосрочен общински дълг се приема с мнозинство – повече от
половината от общия брой на съветниците.
Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона на местното самоуправление и
местната администрация, чл.5, ал.1, т.2 и чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг, 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
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
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
17

РЕШИ:
1. Дава съгласие за поемане на краткосрочен дълг от Община Завет за
финансиране на капиталови разходи при следните основни параметри:
o Максимален размер на дълга – 152 500.00 лева – словом/ сто петдесет и две
хиляди и петстотин лева/;
o Валута на дълга - лева;
o Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
o Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 23 декември 2011г., считано от датата на
подписване на договора за кредит;
o Максимален лихвен процент – 8.00 % годишен лихвен процент;
o Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 0.5% за управление на
кредита и 0.1% такса за разглеждане;
o Начин на обезпечаване на кредита:
Ø Учредяване на залог върху вземания на Община Завет;
Ø Учредяване на залог върху собствени приходи на общината по чл.6 от
Закона за общинския дълг.
2. Упълномощава и възлага на кмета на Община Завет за представлява и
предприеме извършването на всички необходими правни и фактически действия за:
• Кандидатстване и отпускане н акредит;
• Подписване и подаване на всички необходими документи;
• Сключване на договор за кредит при горепосочените условия.
3. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Завет и Областния управител
на област Разград в седем дневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.

3.7. Изменение на бюджет 2011г.
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 № 341:
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, Общински 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
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
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
17

РЕШИ:
1. Изменя бюджета на Община Завет за 2011г., както следва:
1.1. Променя плана на приходната и разходната част по функции, дейности и параграфи,
съгласно приложение № 1

2. Одобрява план-сметка за необходимите средства за посещение в Република Турция
Приложение № 2

ПЛАН - СМЕТКА
за необходимите средства
за гостуване на танцов ансабъл и музикални групи от читалища на територията на
община Завет в Република Турция
1. Разходи за транспорт – 3 500,00 лв;
2. Разходи за застраховки – 40,00 лв;
3. Разходи за отпечатване на брошури – 390,00 лв.
Общо необходими средства 3930,00 лв.
3 . 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.
В точка разни се направиха следните изказвания:
Ферад Сафет – с кучетата какво ще правим?
Зюлфие Исмаил – имаме договорка с „Четири лапи” наесен да дойдат в нашата община за
по-дълъг период и да обработят кучетата, но същевременно трябва да сключим договор с
приют.Ако до тогава приютите от нашия регион не са лицензирани ще се наложи да караме
кучетата в приют в гр.Русе, като за целта ще плащаме изхранването на животните, което на
година възлиза на над 200 лева.
По четвърта точка други изказвания не се направиха.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 17.15 часа.
Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра, един за Общинския съвет,
един да се изпрати 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:
/ п/
/М.Хасан/
Вярно с оригинала при ОбС – Завет.
Гл.специалист:________________
/Кр.Цвяткова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: ________________
/М.Хасан/

