ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА ОБЛАСТ

П Р О Т О К О Л
№ 50
Днес 03.09.2011 година от 11.00 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
извънредно заседание на Общинския съвет гр.Завет. На заседанието присъстват 15 общински
съветници, отсъстват по уважителни причини двама съветника, а именно Юлвие Хасан Мемишева
– общински съветник от листата на ДПС, Шабан Ариф Шабан – общински съветник от листата на
КБ.
Освен общинските съветници в заседанието участие взеха: Ертан Сали Бахар – зам.-кмет
на Община Завет, Зюлфие Алиосман Исмаил – зам.кмет на Община, Сезгин Юмер Али –
директор „ФУС”, Виолетка Кулева – директор „УТОС”.
Председателят на Общинския съвет г-н Мехмед Хасан Халил откри заседанието и
предложи то да протече при следния
ДНЕВЕН

Р Е Д:

1. ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.
ОТНОСНО:
1.1.Конкретизиране на Решение №343 от Протокол №49/18.08.2011 г. на Общински съвет
гр.Завет относно подаване на искане пред “Фонд за органите на местното самоуправление в
България – “ФЛАГ” ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг и обезпечение на кредита по
реда на чл.17 от Закона за общинския дълг за изпълнение на Договор № BG161PO001/4.101/2007/061 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”
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
1.2. Упълномощаване Кмета на Община Завет да издаде Запис на Заповед за обезпечаване
пълния размер на авансовото плащане по 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”
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
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
ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.
1.1.Конкретизиране на Решение №343 от Протокол №49/18.08.2011 г. на Общински съвет
гр.Завет относно подаване на искане пред “Фонд за органите на местното самоуправление в

България – “ФЛАГ” ЕАД за поемане на краткосрочен общински дълг и обезпечение на
кредита по реда на чл.17 от Закона за общинския дълг за изпълнение 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”
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
По докладната записка се направиха следните коментари:
Сезгин Юмер – в сряда бях в София да подадем документи пред Агенция „ФЛАГ” ЕАД за
кандидатстване за кредита във връзка с Решение № 343/18.08.2011г. на Общинския съвет Завет.
Там ни увериха, че парите, които се отпускат по европейските програми идват едва след 5-6
месеца, т.е. в рамките на една бюджетна година ние няма да сме в състояние да върнем кредита
към „ФЛАГ”. Когато един кредит, макар и за една година минава в две бюджетни години, се води
дългосрочен и това налага промяната на взетото от Вас решение.
Димитър Ковачев – с това не нарушаваме ли другия Закон да не се вземат кредити девет
месеца преди изборите?
Сезгин Юмер – обясниха ни, че това не касае кредите от „ФЛАГ”.
С последвалото гласуване Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ № 351:
Във връзка с конкретизиране на Решение №343 от Протокол №49/18.08.2011 г. на Общински
съвет гр.Завет и спазване на изискванията на „Фонд за органите на местното самоуправление в
България – ФЛАГ” ЕАД 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 с
15 /петнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/,

„Въздържали се”–0 /нула/ от проведено, съгласно чл.27, ал. 5 от ЗМСМА, поименно
гласуване, както следва:
№
по
ред
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
отсъства
отсъства
ЗА
ЗА
15

РЕШИ:
1. Изменя и допълва свое Решение №343, прието по Протокол №49/18.08.2011 г., както
следва:
1.1. Точка 1.1.1 и т. 1.1.2 отпадат;
1.2. Точка 1.2 се изменя, както следва:
„Общинският дълг да бъде поет като дългосрочен кредит от „Фонд за органите на
местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД;
1.3. Точка 1.3 се изменя, както следва:
„Срок за възстановяване на дълга – 12 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за
предсрочно погасяване”;
1.4. Точка 1.6 се изменя, както следва:
„Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от
4.715 %,
Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика
на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка”.
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.
1.2. Упълномощаване Кмета на Община Завет да издаде Запис на Заповед за обезпечаване
пълния размер на авансовото плащане по 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”
Докл.:А.Велиев – кмет на Община
По докладната записка се направиха следните коментари:
Сезгин Юмер – в сряда бях в София да подадем документи пред Агенция „ФЛАГ” ЕАД за
кандидатстване за кредита към „ФЛАГ”. Поради факта, че отпускането на кредити продължава
най-малко един месец, това налага удължаване на срока на договора с ОПРР с един месец.
Виолетка Кулева – при подаване на искане за промяна срока на договора се представя
Запис на Заповед за стойността на получения аванс, подписан от Кмета на общината. Общинският
съвет трябва да му делегира правомощия.
С последвалото гласуване Общинският съвет гр.Завет прие следното
РЕШЕНИЕ № 352:
Във връзка с необходимостта от удължаване с един месец на срока за изпълнение на 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 представянето пред Оперативна програма „Регионално развитие” Запис
на заповед за стойността на договора със срок два месеца след приключване на новата
продължителност на проекта, т.е. до 24.12.2011 г. и на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т.24 от
ЗМСМА във връзка с Указания относно промяна на договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007 - 2013 г.), Общинският

съвет гр.Завет с 15 /петнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0
/нула/ от проведено, съгласно чл.27, ал. 5 от ЗМСМА, поименно гласуване, както
следва:
№
по
ред
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
отсъства
отсъства
ЗА
ЗА
15

РЕШИ:
1. Общински съвет гр.Завет упълномощава Кмета на Общината да издаде в полза на
Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” следното обезпечение,
гарантиращо авансовото плащане по Договор № BG161PO001/4.1-01/2007/061 от 24.06.2010 г., а
именно: Запис на Заповед без протест и без разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на
Оперативна програма „Регионално развитие” (2007 - 2013 г.) в размер на 263 225,81 лв. (двеста
шестдесет и три хиляди двеста двадесет и пет лева 81 стотинки), платим при предявяване, който да
обезпечава пълния размер на авансовото плащане.
2. Издаването на Записа на Заповед от Кмета на Община Завет да се извърши по реда на
горецитирания Договор № BG161PO001/4.1-01/2007/061 от 24.06.2010 г. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по образец, предоставен от Договарящия орган.
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.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 11.30 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: _______________
/Кр.Цвяткова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: ________________
/М.Хасан/

