
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА  ОБЛАСТ 
 
 
                                                         П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
  
                                                                      № 49 
 
 

Днес 18.08.2011 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 Завет, Ертан Сали Бахар – зам.-кмет на Община, Бехчет Хадживели – кмет 
с.Острово, Зелиха Руфад – кмет с.Прелез, Гюнер Юдаи – кмет с.Веселец, Сезгин Юмер Али –  
директор „ФУС”, Виолетка Кулева – директор „УТОС”, Четин Емин – гл.експерт „Образование 
и култура”. 
              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.Информация за текущото изпълнение на Бюджета и просрочените вземания и задължения 
на Община Завет  към 30.06.2011г. 

                                                                                                         Докл.:А.Велиев – кмет на Община                                                  
      2. ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  
      ОТНОСНО:                                                                                                

              2.1. Отмяна на Решение № 361 от Протокол №47/27.09.2007г. на Общинския съвет гр.Завет. 
                                                                                                                 Докл.:А.Велиев – кмет на Община 
              2.2. Подаване на искане пред „Фонд за органите на местното самоуправление в Българияь – 
„ФЛАГ” ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг и обезпечаване на кредита по реда на 
чл.17 от ЗОД за изпълнение на Договор № BG161РО001/4.1-01/2007/061 от 24.06.2010г. между 
МРРБ и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Регионално развитие” ( 2007-2013 г. )  за проект „Провеждане на енергоефективни мерки и 
извършване на  строително-монтажни работи за сградите на ОУ „Хр.Ботев” и ЦДГ „Радост” в село 
Острово, обшина Завет”.  

                                                                                                         Докл.:А.Велиев – кмет на Община 
             2.3.  Предоставяне под наем на част от общински недвижим имот – публична общинска 
собственост                                                                                           
                                                                                                                 Докл.:А.Велиев – кмет на Община  

      2.4. Изменение на Бюджет 2011г. 
                                                                                                                 Докл.:А.Велиев – кмет на Община      
              2.5. Актуализиране на поименния списък за капиталови разходи за 2011г. на Община Завет.  

                                                                                                          Докл.:А.Велиев – кмет на Община      
              2.6. Приемане на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с 
изявени дарби от училищата на територията на община Завет. 
                                                                                                          Докл.:А.Велиев – кмет на Община 

       2.7. Предоставяне на еднократни парични помощи. 
                                                                                                           Докл.:М.Хасан-Председател ОбС                            

              2.8. Определяне на представител на Общинския съвет Завет във връзка с ДП № 299/2010г.     
по описа на РУП – Кубрат.  

                                                                                                           Докл.:М.Хасан-Председател ОбС 
                              2.9.Постъпило Заявление Вх.№ 94.М-472-1/05.08.2011г. от Марияна Ангелова Прокопиева 

от гр.Разград с искане за писмено съгласие за продажба на самостоятелно обособен обект  в 



„Здравна служба” в с.Острово, община Завет, УПИ ХV-847 от кв.69 по ПУП на с.Острово, 
придобит от община Завет по реда на закона за приватизация и следприватизационен контрол  

                                                                                                          Докл.:А.Велиев–кмет на Община 
     
      3. 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 ПЪРВА ТОЧКА 

            Информация за текущото изпълнение на Бюджета и просрочените вземания и 
задължения на Община Завет  към 30.06.2011г. 

                                                                                                       Докл.:А.Велиев – кмет на Община  
По информацията се направиха следните изказвания: 

      Димитър Ковачев – прави впечатление, че процентът на държавната субсидия е 40, а на 
собствените приходи е по-малък. Това говори за не добра събираемост. Например, защо не са 
събрани парите за замеделските земи? Искам да се направи една разшифровка на справката за  
направените разходи по веществената издръжка, медикаменти и пр. За какво са дадени тези 
средства? Ако има платени непредвидени разходи, къкви са те? С колко процента е подобрена 
събираемостта на  приходите спрямо предходния  период? Има ли анулиран договор за  неплатени 
задължения  по него? Тука пише, че за хижа „Расовата” не са платени наемите от май месец. Какво 
се прави по това? 
       Ахтер Велиев – относно хижата, изпратихме писмо на наемателя до една седмица да си уреди 
задълженията и той успя да направи това. Всички посочени задължения са по стари договори. По 
нови договори просрочени задължения няма. Медикаментите се закупуват за училищата и детските 
градини. 
       Сезгин Юмер – това представлява една обощена справка за изпълнение на бюджета. Когато 
сме  приемали бюджета сме Ви запознали подробно  с всеки  приход и разход. Ако искате нещо по-
конкретно ще Ви запознаем допълнително. Що се касае за просрочените вземания относно 
земеделските земи, то плащането става в края на селскостопанската година.  Понеже в края на 
есента приключва годината за земеделците, тогава постъпват и парите от тях. По нови договори 
няма  несъбрани  задължения. Относно хижата – при проверка се оказа, че той не си беше плащал 
тока. Дадохме му тридневен срок и той се разплати. Сравнение между държавните и общински  
бюджетни кредити не може да става, защото парите от държавата са гарантирани, а общинските 
преходи са плаваща сума.  
         Това, което обърква нашите сметки са разходите, които възникват по вече действащите 
проекти. Във вкеси един момент възникват някакви разходи, било за допълнително заплащане, 
неизплатено проектиране или нещо друго. За да посрещнем тези разходи се налага да плащаме от 
общинските приходи, а те  не се увеличават, съобразно нашите нужди и се налага да правим 
икономии от други разходи. 
     

Поради това, че информацията е само за сведение на Общинския съвет, решения по нея 
не се прие. 
 

      ПО ВТОРА ТОЧКА 
      ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  
      ОТНОСНО:                                                                                               
     2.1. Отмяна на Решение № 361 от Протокол №47/27.09.2007г. 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 № 342: 



 
Общински съвет гр.Завет с Решение №361 от Протокол №47/27.09.2007 г. предостави на 

Общински детски комплекс гр.Завет за безвъзмездно ползване за срок от 5 години част от 
двуетажна масивна сграда „Пристройка Читалище” в гр.Завет, ул. „Лудогорие” №19, кв.44 по 
ПУП на града. 
   С Решение №47 от Протокол №06/18.03.2008 г. на Общински съвет гр.Завет, Общински 
детски комплекс е закрит. Помещенията, предоставени за безвъзмездно ползване, са празни.   
            Във връзка с гореизложеното и  на основание чл.21, ал.2 във връзка с  чл.21, ал.1, т.8  от 
ЗМСМА,  във връзка с Решение №47 от Протокол №06/18.03.2008 г. на Общински съвет 
гр.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 

 
Име, презиме и фамилия на общинския 

съветник 

Начин на гласуване на 
съветника 

/за, против, въздържал се/ 
01 Димитър Стефанов Ковачев ЗА 
02 Емил Калинов Стефанов ЗА 
03 Ерол Дауд  Юсеин ЗА 
04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 
05 Мехмед Хасан Халил ЗА 
06 Мехти Илми Махмуд ЗА 
07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 
08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 
09 Осман Юсеин Осман ЗА 
10 Селиман Илмаз Вели ЗА 
11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 
12 Сюзан Али Хюсмен ЗА 
13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 
14 Шабан Ариф Шабан ЗА 
15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 
16 Юмер Али Юзеир ЗА 
17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 

 Общо гласували: 17 
 

РЕШИ: 
 
        1. Отменя  свое Решение №361, прието по  Протокол №47/27.09.2007 г.   

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. 

              
             
                   2.2. Подаване на искане пред „Фонд за органите на местното самоуправление в 

Българияь – „ФЛАГ” ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг и обезпечаване на 
кредита по реда на чл.17 от Закона за общинския дълг за изпълнение на Договор № 
BG161РО001/4.1-01/2007/061 от 24.06.2010г. между МРРБ и Община Завет за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” ( 2007-
2013 г. )  за проект „Провеждане на енергоефективни мерки и извършване на  строително-
монтажни работи за сградите на ОУ „Хр.Ботев” и ЦДГ „Радост” в село Острово, обшина 
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 № 343: 
 

          Във връзка с реализацията на Договор № BG161PO001/4.1-01/2007/061 от 24.06.2010 г. между 
МРРБ и Община Завет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Регионално развитие” (2007 - 2013 г.) за проект „Провеждане на енергоефективни 
мерки и извършване на строително - монтажни работи за сградите на ОУ „Христо Ботев” и 
ЦДГ „Радост” в село Острово, община Завет” и предстоящото му приключване, е необходимо 
да бъдат разплатени всички дейности по проекта, преди да се иска окончателно плащане от 
Оперативна програма „Регионално развитие”. Общината не разполага с необходимите 
финансови средства за целта и е необходимо да направим искане пред “Фонд за органите на 
местното самоуправление в България – “ФЛАГ” ЕАД за да ни бъдат отпуснати необходимите 
средства под формата на краткосрочен общински дълг. 

            На 11.07.2011 г. в сградата на Общинска администрация гр.Завет бе проведено обществено 
обсъждане за поемане на общински дълг от “Фонд за органите на местното самоуправление в 
България - ФЛАГ” ЕАД, за реализиране на горецитирания договор. 

           Във връзка с гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 40 от Закона за общинските бюджети, във връзка с чл. 17, ал. 1, 2 и 3 и чл. 
19 а 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 

 
Име, презиме и фамилия на общинския 
съветник 

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

01 Димитър Стефанов Ковачев ЗА 
02 Емил Калинов Стефанов ЗА 
03 Ерол Дауд  Юсеин ЗА 
04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 
05 Мехмед Хасан Халил ЗА 
06 Мехти Илми Махмуд ЗА 
07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 
08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 
09 Осман Юсеин Осман ЗА 
10 Селиман Илмаз Вели ЗА 
11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 
12 Сюзан Али Хюсмен ЗА 
13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 
14 Шабан Ариф Шабан ЗА 
15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 
16 Юмер Али Юзеир ЗА 
17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 
 Общо гласували: 17 

 
                                                             РЕШИ: 

 
                  1.1. Да бъде поет общински инвестиционен дълг под формата на револвиращ кредит 
с максимален размер, изразен чрез номиналната му стойност –  422 800,00 лв. (четиристотин 
двадесет и две хиляди и осемстотин лева 0 стотинки) за осигуряването мостово финансиране за: 



1.1.1. Временен недостиг на средства необходими за разходи до 
възстановяването им от програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.” по одобрен проект 
„Провеждане на енергоефективни мерки и извършване на строително - монтажни работи за 
сградите на ОУ „Христо Ботев” и ЦДГ „Радост” в село Острово, община Завет” в размер на 
352 333,33 лв. (триста петдесет и две хиляди триста тридесет и три лева 33 стотинки);  

1.1.2. Финансиране на невъзстановим от Оперативна програма „Регионално 
развитие 2007 - 2013 г.” ДДС за реализация на горепосочения проект в размер на 70 466,67 лв. 
(седемдесет хиляди четиристотин шестдесет и шест лева 67 стотинки); 

1.2. Общинският дълг да бъде формиран като краткосрочен кредит от “Фонд за 
органите на местното самоуправление в България – „ФЛАГ” ЕАД;  

1.3. Срок за възстановяване на дълга: пет месеца; 
1.4. Валута на дълга – български лева (BGN); 
1.5. Обезпечаване на кредита да са бъдещите вземания по Договор № 

BG161PO001/4.1-01/2007/061 от 24.06.2010 г. сключен между МРРБ, Управляващ орган на 
Оперативна програма „Регионално развитие” (2007 - 2013 г.) и Община Завет за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ за проект „Провеждане на енергоефективни мерки и 
извършване на строително - монтажни работи за сградите на ОУ „Христо Ботев” и ЦДГ 
„Радост” в село Острово, община Завет” и при необходимост учредяване на залог върху бъдещи 
вземания на община Завет; 

1.6. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други – минималните такива, 
утвърдени от „ФЛАГ” ЕАД; 

2. Общински съвет гр.Завет делегира права на Кмета на Община Завет по подготовка, 
внасяне и подписване на необходимата документация по изпълнение на настоящето решение в 
качеството му бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.”,  
Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, Операция  4.1 „Дребномащабни местни 
инвестиции”. 

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. 
 
            2.3. Предоставяне под наем на част от общински недвижим имот – публична 

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 № 344: 
 

В деловодството на Община Завет постъпи Докладна записка вх.№93-01-
132/30.05.2011 г. от г-жа Зюлфие Исмаил – Председател на Управителния съвет на Сдружение с 
нестопанска цел „МИГ – ЗАВЕТ” с молба да предоставим на сдружението подходящо 
помещение под наем, което да ползват като офис. 

На втория етаж на масивна сграда „Пристройка Читалище” в гр.Завет, ул. „Лудогорие” 
№19, кв.44 по ПУП на града има празни помещения, които могат да бъдат предоставени на 
СНЦ „МИГ – ЗАВЕТ”. 

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

с чл.8, ал.4 от ЗОС, във връзка с чл. 20, ал. 1 от Наредба №2 на Общински съвет гр.Завет 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл.2, 
ал.1, т.13 и т.20 от Наредба № 7 за базисните цени за отдаване под наем на обекти – 
общинска собственост, Общинският  съвет гр.Завет   със   17 /седемнадесет/ гласа „За”, 
„Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/ от проведено,  съгласно  чл.27, ал. 5  от 
ЗМСМА, поименно гласуване, както следва:  



 
№  
по 
ред 

 
Име, презиме и фамилия на общинския 
съветник 

Начин на гласуване на 
съветника 

/за, против, въздържал се/ 
01 Димитър Стефанов Ковачев ЗА 
02 Емил Калинов Стефанов ЗА 
03 Ерол Дауд  Юсеин ЗА 
04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 
05 Мехмед Хасан Халил ЗА 
06 Мехти Илми Махмуд ЗА 
07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 
08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 
09 Осман Юсеин Осман ЗА 
10 Селиман Илмаз Вели ЗА  
11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 
12 Сюзан Али Хюсмен ЗА 
13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 
14 Шабан Ариф Шабан ЗА 
15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 
16 Юмер Али Юзеир ЗА 
17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 
       Общо гласували: 17 

      
                                                                

РЕШИ: 
 
1. Да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години, 

считано от 01.01.2012 год., по реда на глава седма от Наредба № 2 на ОбС Завет за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на част от имот – 
публична общинска собственост, актуван с АПОС №5/25.04.2008 год., находящ се в 
гр.Завет, област Разград, ул. „Лудогорие” №19, кв.44, УПИ „Разширение читалище и 
административна сграда” по ПУП на гр.Завет, при граници и съседи: север, изток и запад 
– улица, юг – УПИ „Младежки клуб”. Частта от имота, която ще се отдаде под наем, 
представлява част от втори етаж на масивна сграда „Читалище”, състояща се от: 

1.1.  Стая №2 с полезна площ 43.91 м2; 
              1.2. ½ идеални части от WC с полезна площ 9.80 м2; 

              1.3. ½ идеални части от фоайе и коридори с полезна площ 81.63 м2. 

2. Определя начална тръжна месечна наемна цена за имота 270,30 лв. без ДДС, 
определена съгласно чл.2, ал.1, т.13 и т.20 от Наредба № 7 на ОбС. 

3. Задължава Кмета на Община Завет да издаде заповед и сключи договор въз 
основа на резултатите от проведения търг. 

4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и 
Областния управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

   
      2.4. 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 № 345: 
 

        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 

 
Име, презиме и фамилия на общинския 
съветник 

Начин на гласуване на 
съветника 

/за, против, въздържал се/ 
01 Димитър Стефанов Ковачев ЗА 
02 Емил Калинов Стефанов ЗА 
03 Ерол Дауд  Юсеин ЗА 
04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 
05 Мехмед Хасан Халил ЗА 
06 Мехти Илми Махмуд ЗА 
07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 
08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 
09 Осман Юсеин Осман ЗА 
10 Селиман Илмаз Вели ЗА  
11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 
12 Сюзан Али Хюсмен ЗА 
13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 
14 Шабан Ариф Шабан ЗА 
15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 
16 Юмер Али Юзеир ЗА 
17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 
       Общо гласували: 17 

 
 

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 плен-сметка на разходите за международния фолклорен фестивал „Завет 2011”, 
съгласно  Приложение №2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 
 

                2.5. Актуализиране на поименния списък за капиталови разходи за 2011г. на Община 
Завет.  

                                                                                                       Докл.:А.Велиев – кмет на Община   
       По докладната записка  се    направиха следните изказвания: 

           Димитър Ковачев – специално за тези 23 х.лв,  те  са по проекти  от Острово и Брестовене. 
Искам кмета да представи анекси към тези договори, за какви разходи става въпрос.За какво са 
дадени 20 х.лв. 
             Ахтер Велиев – има представена план –сметка от фирмите.Но парите няма да се дадат 
преди да се приключи работата и да се види какво ще се направи. 
             Мехмед Хасан – п отези проекти – разработените  от проектантите задания не са добре  
огледани и сега се налагат някои допълнителни работи, коит не са заложени по проекта, а за да се 
изпълнят другите задачи трябва да се направи първо това. Така се получава разминаване  между 
проекта и  действителността. Например в Острово за да се направи оградата  при залата, се наложи 
да е изкореняват  храсти и дръвчета, което не е предвидено по проекта, но трябва да  се направи, 
защото първо е трудоемко и второ е скъпо струващо. 
              Димитър Ковачев – тук пише 4х.лв за изграждане на градски пазар, за какво са тези пари? 
              Ахтер Велиев – за проектиране. 
             
              Общинският  съвет  гр.Завет прие следното    
 

РЕШЕНИЕ № 346: 
 

    С Решение №311, т.1.3 от Протокол №45/22.02.2011 год. бе приет поименния списък за 
капиталови разходи на Община Завет за 2011 год.  
           С Писмо изх.№08-00-827 от 13.006.2011 год. на Министерство на финансите е увеличена 
целевата субсидия за капиталови разходи с 458 219 лв., като средствата са предназначени за 
финансиране на проект за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци. 
          Необходимо е да се направи промяна в разработения разчет за финансиране на капиталовите 
разходи, като се преразпределят средствата, за да се извърши разплащане по приоритети. 
           

    Във връзка с гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  и чл.12, ал.3 от  Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2011 год.,  Общинският съвет гр.Завет със   17 /седемнадесет/ гласа 
„За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/ от проведено,  съгласно  чл.27, ал. 5  
от ЗМСМА, поименно гласуване, както следва:  

 
 
№ 
по 
ред 

 
Име, презиме и фамилия на общинския 

съветник 

Начин на гласуване на 
съветника 

/за, против, въздържал се/ 
01 Димитър Стефанов Ковачев ЗА 
02 Емил Калинов Стефанов ЗА 
03 Ерол Дауд  Юсеин ЗА 
04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 
05 Мехмед Хасан Халил ЗА 
06 Мехти Илми Махмуд ЗА 
07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 
08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 
09 Осман Юсеин Осман ЗА 



10 Селиман Илмаз Вели ЗА 
11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 
12 Сюзан Али Хюсмен ЗА 
13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 
14 Шабан Ариф Шабан ЗА 
15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 
16 Юмер Али Юзеир ЗА 
17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 

 Общо гласували: 17 
 
                                                       РЕШИ: 

               1.  Приема промяна в Разчета за финансиране на капиталовите разходи, предвидени в 
бюджета на Община гр.Завет за 2011 година, съгласно Приложение №1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 

 
2.6. Приемане на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на 

деца с изявени дарби от училищата 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 № 347: 

 
На основание чл.12, ал.3 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на 

закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 238/17.12.2003г. на Министерски 
съвет, Общинските съвети всяка година следва да  приемат програма за мерките за насърчаване 
на творческите заложби и потребности на деца. Програмата включва мерките, одобрени с 
програмата на Министъра на културата, Министъра на образованието и науката и Председателя 
на Държавната агенция за младежта и спорта. 

За  осъществяване на мерките, заложени в Общинската програма за закрила на деца с 
изявени дарби за 2011г. следва да приемем правила за насърчаване на творческите заложби и 
потребности на  даровитите деца. 

Предвид изложеното  и на  основание чл.21, ал.2, във вр. с чл.21, ал.1, т.23 и чл.17, 
ал.1, т.3 от ЗМСМА и чл.12 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на 
деца с изявени дарби, приета с Постановление № 238 / 17.12.2003 г. на Министерски съвет, 
Общинският съвет гр.Завет със   17 /седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 
„Въздържали се”–0 /нула/ 
                                                                    РЕШИ: 
 

1.Приема Правилник за условията и реда  за осъществяване на закрила на деца с изявени 
дарби от училищата на територията на  община Завет, както следва: 

 
 
 

П Р А В И Л Н И К  
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С 
ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

 
 

РАЗДЕЛ І 
Общи положения  

 
Чл. 1. С този Правилник се определят условията и редът за осъществяване на 

специална закрила на деца с изявени дарби, обучаващи се  в учебните заведения на 
територията на община Завет. Правилника е формулиран на базата на изискванията на чл. 17, 
ал.1, т.2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени 
дарби, приета с постановление на Министерския съвет № 298 от 17.12.2003 г.  

Чл. 2.  Специалната закрила на децата с изявени дарби е система от мерки за 
гарантиране развитието на дарбите на децата, чрез осигуряване на финансово подпомагане и 
възможности за изява.  

Чл. 3. Специалната закрила се предоставя с цел насърчаване на творческите заложби и 
потребности на децата.  

Чл. 4.  Право на специална закрила има всяко дете до 18 години с изявени дарби  в 
областта на науката и техниката, изкуството и културата или спорта, ученик в учебно заведение 
на територията на община Завет  в дневна присъствена форма на обучение.  



Чл. 5. Специална закрила, съгласно този Правилник се осъществява от кмета на 
общината. 

Чл. 6. Специална закрила се предоставя само за класирани кандидати от изяви, 
включени в национални и международни конкурси за осъществяване на закрила на деца с 
изявени дарби от Програмата на Министерски съвет  на настоящата година. 
  

РАЗДЕЛ ІІ 
         Мерки за закрила на децата с изявени дарби 

Чл. 7. Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на децата с 
изявени данни са:  

1. Подпомагане на обучение  в курсове по изкуства, наука и спорт; 
2. Подпомагане за участие в пленери, обучителни и възстановителни лагери; 
3. Подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и 

състезания; 
4. Подпомагане за участие в подготвителни курсове и /или/ индивидуална подготовка 

за постъпване в спортни училища и в училища по изкуства; 
5. Подпомагане и стимулиране чрез стипендии. 
Чл. 8. Кметът на общината прави предложение до Дирекция „Социално подпомагане” на 

Агенцията за социално подпомагане за включване в Общинската програма за закрила на 
детето на мерки за осигуряване на възможност и условия за постъпване в спортни училища  и в 
училища по изкуствата и за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с 
изявени дарби.  

Чл. 9. Финансовото подпомагане по чл.7, т.1-4 на деца от училищата в  общината, които 
са класирани на първо, второ или трето място на национални или международни конкурси в 
областта на изкуствата, науката и спорта, се осигурява от бюджета на Община Завет и от 
държавния бюджет.  

Чл. 10. Стипендия за стимулиране на деца с изявени дарби се отпуска на ученик до 18 
годишна възраст в дневна (присъствена) форма на обучение, който е класиран на първо, второ 
или трето място на национални или международни конкурси, олимпиади или състезания, 
включени  в ежегодната програма по чл. 11 от Наредбата на Министерския съвет и също 
се осигуряват чрез бюджета на Община Завет от държавния бюджет.  

Чл. 11. Средствата за закрила на деца с изявени дарби се отпускат със заповед на 
кмета на Общината.  
         

РАЗДЕЛ ІІІ 
Условия и ред за предоставяне на специална закрила на деца 

 с изявени дарби 
 

Чл. 12. Комплектът – документи, с който се кандидатства за специална закрила на дете 
с изявени дарби се  подава  до кмета на Община Завет. 

Чл. 13. (1) Специална закрила на деца с изявени дарби се предоставя по искане на: 
1. 1. детето; 
2. 2. родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето. 
(2) Искането по  ал. 1 е по образец съгласно приложение № 1 и задължително се 

мотивира. 
Чл. 14. (1) Мерките по чл. 7, т.1, т.2 и т.3 се осъществяват чрез еднократно финансово 

подпомагане на дете, което е било класирано индивидуално на първо, второ или трето място в  
национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, 
науката и спорта: 

1. На международно равнище:  
a. за І място – до 100% от минималната работна заплата за страната; 
b. за ІІ-ро място – до 80% от минималната работна заплата за страната 
c. за ІІІ-то място до 70% от минималната работна заплата за страната. 
2. На национално равнище: 
a. за І място – до 60% от минималната работна заплата за страната.  
b. за ІІ-ро място – до 50% от минималната работна заплата за страната. 
c. за ІІІ-то място до 40% от минималната работна заплата за страната. 

 



(2) Мерките по чл. 7, т. 2 и 3 се осъществяват чрез предоставяне на еднократно 
финансово подпомагане на участник от отбор, колектив, състав и е обявен за “Най-добър”, 
“Най-полезен” в областта на изкуството, науката и спорта. 

1. на международно равнище – до 50% от минималната работна заплата; 
2. на национално равнище - до 30% от минималната работна заплата; 

(3) Мерките по чл. 7, т. 4 се осъществяват чрез еднократно финансово подпомагане на 
дете с изявени дарби класирано на първите три места в конкурси, олимпиади и състезания в 
областта на изкуството, науката и спорта, съгласно чл.12 ал.1 от Наредбата на Министерския 
съвет, както следва:  

1. за I място – до 30 % от минималната работна заплата за страната; 
2. за II място – до 25 % от минималната работна заплата за страната; 
3. за III място – до 20 % от минималната работна заплата за страната. 
(4) Финансовото подпомагане за мярка по чл. 7, избрана от детето, се отпуска 

еднократно за всяка календарна година.  
Чл. 15. (1) За осъществяване на мерките по чл. 7, т.1 и 2 се представят следните 

документи:  
1. Искане за предоставяне на специална закрила съгласно чл. 13, ал. 2; 
2. Копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето; 
3. Служебна бележка  от организатора за включване в курс за обучение или за 

участие в пленер или лагер.  
4. Документи, удостоверяващи класиране на детето в областта на науката и 

изкуството на първо, второ или трето място на конкурс на национално или 
международно равнище през съответната година от конкурс  включен в 
Програмата на Министерския съвет за съответната година. 

(2) За осъществяване на мерките по чл. 7, т. 3 се представят следните документи:   
1. Искане за предоставяне на специална закрила, съгласно чл.13, ал. 2; 
2. Копие от удостоверението за раждане  или лична карта на детето; 
3. Покана за участие в национален или международен конкурс, олимпиада или 

състезание или документ, потвърждаващ участието; 
4. Документи, удостоверяващи класиране на детето в областта на науката и 

изкуството на първо, второ или трето място на конкурс  на национално или 
международно равнище през съответната година.  

 
(3) За осъществяване на мерките по чл. 7, т. 4 се представят следните документи:  
1. Искане за предоставяне на специална закрила съгласно чл.13, ал. 2; 
2. Копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето; 
3. Препоръка, покана или служебна бележка за включване в курс за обучение  и/или 

индивидуална подготовка; 
4. Документ, удостоверяващ, че детето е класирано на първо, второ или трето място 

на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта 
на изкуството, науката и  спорта. 

Чл. 16. (1) За предоставяне на стипендия по чл. 7, т. 5 за стимулиране на децата с 
изявени дарби се представят:  

1. Искане за предоставяне на специална закрила съгласно чл.13, ал. 2; 
2. Копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето; 
3. Документ, удостоверяващ, че детето е класирано на първо, второ или трето място  

на национален или международен конкурс,олимпиада или състезания , включени в 
ежегодната програма, съгласно чл. 11  от Наредбата на Министерския съвет.  

4. Служебна бележка, удостоверяваща , че детето учи в дневна форма на обучение, 
издадена от съответното училище.  

(2) Когато ученикът отговаря на условията за получаване и на друг вид стипендия 
съгласно закон или акт на Министерския съвет, той попълва декларация, че ще получава само 
стипендията според този Правилник.  

(3) Стипендията се отпуска от началото на месеца,  следващ месеца, през който е 
възникнало основанието за получаването й, и се изпраща от съответното училище, в което учи 
детето, за 12 месеца в размер 50 на сто от минималната работна заплата за страната.  

(4) Учениците губят правото си на стипендия, когато: 



1. прекъснат или повторят учебната година с изключение на  повтарящите поради 
болест; 

2. имат наложено наказание  с решение на педагогическия съвет,  съгласно чл. 139, ал. 
1 , т. 2 , т.3 или т.4 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета – 
до изтичане на срока на наказанието.  

(5) Искането за стипендия се подава в срок 3(три) месеца от възникване на основанието 
за предоставяне на стипендия.  

Чл. 17. (1) Специалната закрила на деца с изявени дарби се предоставя със заповед на 
кмета на общината.  

(2) Искането по чл. 13, ал. 2 се разглежда в едномесечен срок от постъпването му. 
(3) Всички искания по чл.7, т.1, 2, 3 и 4 се подават до края на календарната година. 
Чл. 18. (1)  При предоставянето на закрила кметът на общината се подпомага от 

експертно – консултативна комисия, назначена с негова заповед  и работеща  по утвърдени от 
него правила.  

(2) Комисията по ал. 1 се състои от:  
         Председател: Зам. кмет по образованието и 4 члена: 
         Членове: 

1. Експерт/Специалест бюджет и финанси 
2. Експерт ”Образование и култура” 
3. Представител на дирекция „Социално подпомагане” 
4. Музикален ръководител към Читалище «Саморазвитие 1902» гр.Завет 
 
(3) Комисията разглежда документите в тридневен срок  представя протоколите от 

работата си на кмета на Общината, заедно с мотивирано предложение по всяко от постъпилите 
искания.  

Чл. 19. (1) Решението за предоставяне на закрила на деца с изявени дарби се обявява 
със заповед на кмета  на основание предложенията, направени от комисията.  

(2) Предоставянето на специална закрила се отразява в Дневник за записване на 
децата с изявени дарби, на които е предоставена специална закрила, съгласно  Приложение № 
2. 

(3) Дневникът се води от експертно – консултативна комисия . 
(4) Кметът на общината предоставя данните по ал. 2 за вписване  в регистъра по чл. 21, 

ал.1, т.6, буква ”а” от Закона за закрила на детето  в Дирекция „Социално подпомагане” гр. 
Кубрат.  

(5) Данните по ал. 4 се предоставят до 10-то число на месеца, следващ  тримесечието 
на предоставяне на закрилата.  

Чл. 20. За предоставяне на закрила на дете с изявени дарби в областта на науката, 
изкуството или спорта,  може да се кандидатства по установен ред веднъж за еднократно 
подпомагане или стипендия в рамките на една календарна година. 

Чл. 21. Необходимите средства по този Правилник се осигуряват от: 
1. Бюджета на община Завет: 
1.1.    Културен календар 
1.2.   Спортен календар 
2. Държавен бюджет.         

 
Заключителни разпоредби 

 
§ 1. Мерките в Правилника за условията и реда за осъществяване закрила на деца с изявени 
дарби от училищата на територията на Община Завет се отнасят за изяви, включени в 
Програмата за закрила на деца с изявени дарби през съответната година на Община Завет.  
§ 2. Настоящият Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с 
изявени дарби от училищата в Община Завет е приет с Решение № 347/18.08.2011 г. на 
Общинския съвет–Завет и влиза в сила от 01.01.2011 г.  
 

 
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. 



      2.7. 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 № 348: 
 

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

 
Молба с  Вх.№94.Ш-43-1/23.06.2011г. от Шукрия Хасан Шериф от гр.Завет,ул.”Калето” №57 
Молба с  Вх.№94.С-635-1/27.06.2011г. от Сезгин Насуф Насеф от с.Брестовене,Славейков 34 ; 
Молба с  Вх.№94.С-439-1/13.07.2011г. от  Севгюл Гюнайдън Хасан от гр.Завет, ул.”Тимок” 2; 
Молба с  Вх.№94.Н-403-1/08.07.2011г. от Неврия Ариф Мехмедали от гр.Завет, ул.”Калето” 30; 
Молба с  Вх.№304/08.06.2011г. от Георги Василев Якимов от гр.Завет, ул.”Калето” № 73; 
Молба с  Вх.№306/14.06.2011г. от  Ашиме Тахир Мустафа от гр.Завет, ул.”Черни връх” №9; 
Молба с  Вх.№305/13.06.2011г. от  Февзия Ибрям Салим от гр.Завет, ул.”Здравец” № 4; 
Молба с  Вх.№308/28.06.2011г. от  Ахмед Осман Уста от с.Острово, „Хемус” 63; 
Молба с  Вх.№309/29.06.2011г. от  Февзие  Ислям Хаджиали от с.Острово, „Мусала”3 ; 
Молба с  Вх.№312/29.06.2011г. от  Анчо Йосифов Радев от гр.Завет, ул.Тракия № 48; 
Молба с  Вх.№315/12.07.2011г. от  Анифе Бекир Бекир от с.Прелез,  ул.Чавдар №9; 
Молба с Вх.№ 316/14.07.2011г. от  Сезгин Адем Юмер от гр.Завет; 
Молба с Вх.№ 317/15.07.2011г. от Галина Александрова Дамянова от гр.Завет; 
 

      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  50 /петдесет/лева на  
Шукрия Хасан Шериф от гр.Завет за. 

2) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 100 /сто/ лева на Сезгин 
Насуф Насеф от с.Брестовене  за лекарства.. 

3) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 100/сто / лева на  Севгюл 
Гюнайдън Хасан от гр.Завет, ул.”Тимок” 2 за  лечение на детето и.  

4) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 80/осемдесет / лева на  
Неврия Ариф Мехмедали от гр.Завет, ул.”Калето” 30;  

5) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 50/петдесет / лева на  
Георги Василев Якимов от гр.Завет, ул.”Калето” № 73  

6) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 50/петдесет / лева на  
Ашиме Тахир Мустафа от гр.Завет, ул.”Черни връх” № 9.  

7) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 100/сто/ лева на  Февзия 
Ибрям Салим от гр.Завет, ул.”Здравец” № 4; 

8) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 100/сто / лева на  Ахмед 
Осман Уста от с.Острово, „Хемус” 63;  

9) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 150/сто и петдесет / лева 
на  Февзия Февзие  Ислям Хаджиали от с.Острово, „Мусала”3.  

10) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 50/петдесет / лева  На 
Анчо Йосифов Радев от гр.Завет; 

11) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 150/сто и петдесет / 
лева  Анифе Бекир Бекир от с.Прелез,  ул.Чавдар №9  за лечение; 



12) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 200/двеста / лева на 
Сезгин Адем Юмер от гр.Завет за лечение; 

13) Отпуска безвъзмездно еднократна парична помощ  в размер на 150/сто и петдесет / 
лева  на Галина Александрова Дамянова от гр.Завет 

 
        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. 

                
              2.8. Определяне на представител на Общинския съвет Завет във връзка с ДП № 
299/2010г. по описа на РУП – Кубрат.  

                                                                                                         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 № 349: 
 

В канцеларията на Общинския съвет  е постъпило писмо с Изх.№ ДП 299/10 от 08.07.2011г. от 
Районно полицейско управление гр.Кубрат, подписано от  разследващ полицай Н.Николов, с което  
се иска да се посочи представител на Общинския съвет, който да се запознае с материалите по 
досъдебно производство №299/2010г. по описа на РУП – Кубрат. 

Предвид изложеното  и на основание чл.21, ал.2, във вр. с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната адмиинистрация Общинският съвет със   17 /седемнадесет/ гласа 
„За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/ 

 
                                                              Р Е Ш Е Н И Е: 
 
1.  Определя  г-н Мехмед Хасан Халил – Председател на ОбС –Завет, за представител на 

Общинския съвет гр.Завет, който да се  запознае с документите по  досъдебно производство № 
299/2010г. по описа на РУП –Кубрат.  

   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. 

 
               2.9.Постъпило Заявление Вх.№ 94.М-472-1/05.08.2011г. от Марияна Ангелова 
Прокопиева от гр.Разград с искане за писмено съгласие за продажба на самостоятелно обособен 
обект  в „Здравна служба” в с.Острово, община Завет, УПИ ХV-847 от кв.69 по ПУП на 
с.Острово, придобит от община Завет по реда на закона за приватизация и 
следприватизационен контрол  

                                                                                               Докл.:А.Велиев–кмет на Община 
           Общинският  съвет  гр.Завет прие следното    
 

РЕШЕНИЕ № 350: 
       В деловодството на Община Завет е постъпило Заявление вх.№94М–472-1/05.08.2011 год. 

от д-р Мариана Ангелова Прокопиева от гр.Разград, с което ни уведомява за намерението си да 
продаде своята част от имот УПИ ХV-847 от кв.69 по ПУП на с.Острово на съсобственика си д-р 
Шенол Салим Али от с.Острово. През 2004 год. Д-р Мариана Ангелова Прокопиева, собственик на 
ЕТ „МАРИАНА ПРОКОПИЕВА – ИППСП” гр.Разград, ул. „Г. Раковски” №20, ап.3, закупи имота от 



общината по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол с Договор рег.№296, 
т.ІІІ, вх.№2618 от 11.11.2004 год. Съгласно чл.11 от същия договор “Купувачът се задължава да не 
отчуждава явно или скрито без писмено съгласие на продавача недвижимия имот, предмет на 
настоящия договор, за срок от 15 години от датата на придобиване на собствеността.”  

Комисията по приватизация и следприватизационен контрол разгледа постъпилото 
заявление и предлага Общински съвет гр.Завет да даде съгласие за извършване на сделката при 
условие, че купувачът ЕТ “Д-р Шенол Салим – ИППМП” с.Острово, представляван от д-р Шенол 
Салим Али, запази предназначението на сградата до края на 15-годишния срок на Договора между 
Община Завет и ЕТ „МАРИАНА ПРОКОПИЕВА – ИППСП” гр.Разград, ул. „Г. Раковски” №20, ап.3. 

Представена е нотариално заверена декларация от д-р Шенол Салим Али, с която той 
декларира, че ще ползва имота по предназначение – ще упражнява лекарска (стоматологична, 
фармацевтична), търговска практика до 01.11.2019 г. 

 
    Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.28, ал.1 
от ЗПСК, във връзка с чл.7, ал.15 от Наредба №14 за устройство и работа на органите за 
приватизация и следприватизационен контрол 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 

 
Име, презиме и фамилия на общинския 

съветник 

Начин на гласуване на 
съветника 

/за, против, въздържал се/ 
01 Димитър Стефанов Ковачев ЗА 
02 Емил Калинов Стефанов ЗА 
03 Ерол Дауд  Юсеин ЗА 
04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 
05 Мехмед Хасан Халил ЗА 
06 Мехти Илми Махмуд ЗА 
07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 
08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 
09 Осман Юсеин Осман ЗА 
10 Селиман Илмаз Вели ЗА 
11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 
12 Сюзан Али Хюсмен ЗА 
13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 
14 Шабан Ариф Шабан ЗА 
15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 
16 Юмер Али Юзеир ЗА 
17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 

 Общо гласували: 17 
 
                                                       РЕШИ: 

 
 
  1. Дава писмено съгласие ЕТ „МАРИАНА ПРОКОПИЕВА – ИППСП” гр.Разград, ул. „Г. 

Раковски” №20, ап.3, собственост на д-р Мариана Ангелова Прокопиева, да продаде недвижим имот, 
представляващ самостоятелно обособен обект от едноетажна масивна сграда „Здравна служба” със 
застроена площ 51,5 кв.м заедно с ½ идеални части от манипулационна, чакалня и парокотелно 
помещение в с.Острово, община Завет, кв.69 от УПИ ХV-847 по ПУП на с.Острово, заедно с 
отстъпено право на строеж на ЕТ “Д-р Шенол Салим – ИППМП” с.Острово, представляван от д-р 
Шенол Салим Али при условие, че купувачът запази предназначението на сградата до края на 15-
годишния срок на Договор рег.№296, т.ІІІ, вх.№2618 от 11.11.2004 год., сключен между Община 
Завет и ЕТ „МАРИАНА ПРОКОПИЕВА – ИППСП” гр.Разград.  



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. 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА 

                Разни.  
               По трета точка изказвания не се направиха. 
                Поради изчерпване на дневния ред   заседанието  бе  закрито   в 17.20 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. 
 
 
 
РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ:  _______________     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: ________________          
                                                           /Кр.Цвяткова/                                                         /М.Хасан/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

                /Кр.Цвяткова/ 
 


