
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ!

Р  Е  Ш  Е  Н  И  E
От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград

Протокол  № 35 от 14.02.2023 година

ПО ПЪРВА ТОЧКА
 Предоставяне на финансова подкрепа на пострадалите в Република Турция.

Докл.:Е.Исмаил–Председател ОбС

Общинският съвет гр. Завет с 16 (шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0
(нула), „Въздържали се”– 0 (нула), отсъства - 1 (един) от проведеното поименно
гласуване прие следното

РЕШЕНИЕ  № 353

 Трагедията, която сполетя населението на Република Турция е огромна.
Разрушително силно земетресение с магнитуд 7,8 е регистрирано в нощта срещу

6 февруари в 3:17 часа българско време на границата между Турция и Сирия, в близост
до градовете Адана и Алепо. Трусът е реализиран по Източно-Анадолския разлом,
който е един от най-активните сеизмични източници в района, подложен на
непрекъснат натиск от Арабската и Африканската плоча, съгласно информацията на
сеизмолозите от Националния институт по геофизика, геодезия и география на
Българската академия на науките (НИГГГ-БАН). Броени минути след основния трус са
регистрирани два силни последващи трусове (афтършока) с магнитуди 6,7 и 5,6, които
са причинили още повече разрушения и паника в засегнатия регион. Регистрирано ново
разрушително земетресение с магнитуд 7,8 в окръг Кахраманмараш, Южна Турция.
Според информация на сеизмологичната обсерватория Кандилли в Истанбул трусът е
бил с магнитуд 7,5, а по данни на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни
ситуации (АФАД) магнитудът на новия трус е бил 7,6 по Рихтер.

 Вследствие на посочените земетресения са засегнати 10 области В Република
Турция, в които живеят повече от 15 милиона жители, като жертвите към настоящия
момент са повече от 20 хиляди и се очаква цифрата да нарасне, а ранените са повече от
80  хиляди.

 Всички сме свидетели на случващото се в Турция. Трагедията е огромна, не
може да се измери с пари. Но в акт на човечност, на състрадание и съпричастност
предлагам Общинският съвет – Завет да приеме решение за отпускане на финансова
помощ в размер на 10 000 лева които да бъдат дарени на Република Турция. Средствата
ще се осигурят от местните приходи на Община Завет.

  По този начин ние, жителите на нашата община, ще изразим съпричастността и
подкрепата към пострадалите и към техните семейства.

 Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и
т. 23 от ЗМСМА и земетресенията от 06.02.2023 г. в Република Турция, Общинският
съвет – гр. Завет



РЕШИ:
1. Дава съгласие да се дари парична сума в размер на 10 000,00 /десет хиляди/

лева от бюджета на Община Завет, като средствата да бъдат осигурени от местните
приходите на Община Завет.

2. Делегира права на Кмета на Община Завет за извършване на всички правни и
фактически действия в изпълнение на даденото съгласие, както и да преведе
посочената в т. 1 сума по съответната банкова сметка, по която се набират дарения за
Република Турция.

3. Предвид форсмажорните обстоятелствата и настъпилите събития от
извънреден характер, необходимостта от извършването на действия в условията на
спешност и неотложност,  и на основание чл.  60,  ал.  1  от АПК,  Общински съвет гр.
Завет допуска предварително изпълнение на взетото решение.

4. Разпореждането по т. 3, може да се обжалва чрез Общински съвет гр. Завет
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК в тридневен срок от
съобщаването му, независимо дали решението е било оспорено.

Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Завет и Областния
управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането им.

Препис от решението да сe изпрати на Районна Прокуратура – гр. Разград
Териториално отделение – гр. Кубрат за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл.
45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му,
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК, чрез Общински съвет гр. Завет.

Вярно с оригинала при Общинския съвет гр. Завет.

Ерсин  Исмаил…………………
Председател на Общинския съвет на гр. Завет


