
OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

                                  

                                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      

                                                          Р  Е   Ш   Е   Н   И   Я 

                          От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                             Протокол №  02  от  28.11.2011  година 

 

ПО  ПЪРВА   ТОЧКА 

             ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ. 

            1.1.Определяне на делегати от община Завет в Общото събрание на                                               

Националното  сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.  

                                                                                   Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС  

 

           Общинският съвет гр.Завет със 17/седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–0 /нула/  от проведеното  поименно   гласуване прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 6: 

 

            Със свое Решение № 73 от 04.12.1996 година Общинският съвет Завет  е дал съгласието 

за участие на Община Завет в Националното сдружение на общините в РБ. 

           Съгласно чл.9, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

/ЗМСМА/ Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/ представлява 

и защитава интересите на своите членове, общините, пред държавните органи, разработва 

предложения за промяна  и усъвършенстване на правната уредба  на местното самоуправление, 

подготвя становища и  предложения  по проектобюджета на страната, в частта му за общините, 

осъществява контакти  и взаимодействие със сродни организации от други страни, членува в 

международни сдружения, осъществява и други  функции, определени със закон и с устава му. 

НСОРБ  организира обучения, финансира проучвателни пътувания и обмяна на опит.Чрез 

реализация на спечелените проекти поетапно внедрява нови практики в различните общини. 

Сдружението вече петнадесет   години обединява усилията на общините за утвърждаването им 

като силни и демократични местни власти. 

Висш ръководен орган на НСОРБ е Общото събрание.  Общото събрание се състои от  

делегатите на общините – членове  на Сдружението.  Съгласно чл.12, ал.2 от Устава на НСОРБ  

всяка община  е представена   от двама  делегати – кмета на общината и представител на 

Общинския съвет. В заседанията на Общото събрание общината има права на  два гласа,  

упражнявани  самостоятелно от двамата делегати.   

На основание чл. 27, ал.1 от Устава на НСОРБ в двумесечен срок след провеждането на  

първото си заседание, новоизбрания общински съвет следва да определи свой  представител  в 

Общото събрание на сдружението и да уведоми  за това изпълнителния директор на  НСОРБ. 

Предвид  изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.15, от ЗМСМА, във връзка с 12, ал.2 

и чл.27, ал.1  от Устава на НСОРБ, Общинският съвет гр.Завет 

                                                                   РЕШИ: 

1. Определя  за  делегат в Общото събрание на НСОРБ  г-н Ахтер Сюлейманов Велиев – 

Кмет на Община Завет; 

2. Определя  за  делегат в Общото събрание на НСОРБ  представителя на  Общинския 

съвет гр.Завет  -  г-н  Мехмед Хасан Халил – Председател на Общинския съвет;.  

            3. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, упълномощава  г-н Ахтер Сюлейманов 

Велиев – Кмет на Община Завет  да внася  годишния членски внос в  НСОРБ   за сметка на  

бюджета на Община гр.Завет.          

            4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.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. Определяне на възнаграждение на Председателя на Общинския съвет Завет. 

 

            Общинският съвет гр.Завет с 15 /петнадесет/ гласа „За”, „Против”–1/един/, 

„Въздържали се”– 1 /един/  прие следното 

 

                                                                  РЕШЕНИЕ № 7: 

 

       На основание чл.26, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общинският съвет  гр.Завет  

                                                                 РЕШИ: 

 1.Определя възнаграждение  на Председателя на Общинския съвет гр.Завет в размер на 

100 % от  заплатата  на Кмета на Общината. 

           2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.Завет  и Областния 

управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

           Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр.Разград по реда на АПК.   

 

1.3. Изграждане на комисия за подготовка на Правилник за работа на Общинския 

съвет – Завет и изготвяне на предложение за  видове и състав на постоянни комисии при 

Общинския съвет – Завет.  

                                                                                    Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС     

            Общинският съвет гр.Завет със 17/седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–0 /нула/  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 8: 

 

            На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация: “Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на 

общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.” В 

тази връзка Общинският съвет  следва да изработи и приеме Правилник за своята дейност.  

Също така на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет създава постоянни и 

временни комисии и определя техните членове. Във връзка с това се   предлага да се  изгради 

комисия, която  да   изготви   и предложи на нашето внимание  проект за Правилник за 

дейността на ОбС  и   проект за видовете и състав на постоянни  комисии, които  следва да 

бъдат изградени. 

        Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общинският съвет  

                                                                  Р Е Ш И:  

       1.Изгражда временна комисия  в състав от 7/седем / члена със  следните задачи: 

• да изготви и предложи на вниманието на Общинския  съвет  проект  на   

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската  администрация; 

• да изготви и предложи на вниманието на Общинския съвет проект за видовете и 

състав на постоянните комисии, които ще бъдат изградени към Общинския съвет; 

        2.Определя състав на Комисията по т.1, както следва: 

• Младен Дянков Чакъров – общински съветник от  ПП”ГЕРБ” 

• Нихат Ахмед Расим – общински   съветник от  „Синята коалиция” 

• Хайредин Хюсеин Хюсеин  – общински съветник от  ПП „ЗНС” 

• Сезен Даудова Зекерие – общински  съветник от  ПП „ДПС” 

• Хюсеин Хайри  Руфи – общински  съветник от  ПП „ДПС” 

• Селиман Илмаз Вели – общински  съветник от  ПП „ДПС” 

• Мехмед Хасан Халил – председател на Общинския  съвет 

          3.Определя  срок  за  действие на Комисията по т.1 –  до следващо заседание на ОбС. 



          4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.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.      

                         

             ОТНОСНО: 

1.4. Избор на Комисия по ЗУЖВГМЖВ. 

                                                                                                    Докл.:А.Велиев – кмет на Община 

            Общинският съвет гр.Завет със 17/седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–0 /нула/  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 9: 

 

  На основание чл.8, ал.2 от Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с 

многогодишни жилищноспестовни  влогове / ЗУЖВГМЖСВ/ във връзка с чл.16  от Правилника 

за прилагането му, Община гр.Завет  фигурира в  утвърдения от Управителния съвет на 

Националния компенсационен жилищен фонд списък на населените места, в които са 

създадени местни комисии по ЗУЖВГМЖСВ. 

 С оглед социалната значимост на Закона  и във връзка произведените  през месец 

октомври 2011г. Избори за президент и вицепрезидент на Републиката и избори за общински 

съветници и кметове, новоизбраният Общински съвет следва да актуализира състава на 

Местната комисия по ЗУЖВГМЖСВ и да уведоми своевременно Управителния съвет на 

НКЖФ, който след утвърждаването на  комисията, обнародва състава на същата в “Държавен   

вестник” . 

  Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, във връзка 

с чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ и чл.16, ал.2 от ППЗУЖВГМЖСВ, Общинският съвет 

гр.Завет                                                                РЕШИ: 

 

1. Избира  съставът  на Местната комисия  по чл.8, ал.2  ЗУЖВГМЖСВ при Община 

гр.Завет да се състои  от 7 /седем/ члена. 

          2.  Избира   за членове  на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ:: 

• Ахтер Сюлейманов Велиев – Кмет на Община Завет 

• Ценка Костадинова Чакърова –  Общинска администрация Завет 

• Денис Юнал Татар  –  Общинска администрация Завет 

• Симеон Николов Семов  – гражданин  с МЖСВ 

• Мария Сейкова Спасова – общински съветник 

• Ниязи Ниязиев Мехмедов – общински съветник 

• Летфер  Махмуд Абил  – общински съветник 

         3. Избира за председател на Местната комисия  по  ЗУЖВГМЖСВ г-н Ахтер Сюлейманов 

Велиев – Кмет на Община Завет. 

         4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.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.    

 

             ОТНОСНО: 

             1.5. Актуализираве    състава   на      Комисията  за      предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

                                                                                                    Докл.:М.Хасан- Председател ОбС 

            Общинският съвет гр.Завет със 17/седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–0 /нула/  прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 10: 



 

Във връзка с изискванията на чл.25 от Закона за предотвратяване и разкриване на 

конфликт на интереси / ДВ бр.94 от 2008г./  със свое Решение № 136 , прието по Протокол №18 

от 26.01.2009 година Общинският съвет гр.Завет  изгради   Комисия, която да извършва 

проверки  на общинските  съветници и  кметовете  за  установяването на конфликт на интереси.    

Последвали промени в нормативната уредба наложиха и промени в състава на комисията, което 

бе направено с Решение № 162, прието по Протокол № 21 от 29 април 2009 година.Във връзка с  

произведените през месец октомври 2011г. избори и сформирането на нов Общински съвет се 

налага актуализиране на състава на Комисията за  извършване на проверка относно 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.1  от Закона за местното 

самоуправление и местната  администрация  и   чл.25, ал.2, т.3  от Закона за 

предотвратяване и  установяване  на конфликт на интереси,  Общинският съвет гр.Завет  

                                                                    РЕШИ: 

 

1. Избира  петчленния състав на  Комисията  по чл.25, ал.2, т.3  от Закона за 

предотвратяване и  установяване  на конфликт на интереси ,  както следва: 

• Хюсеин Хайри Руфи – общински съветник - Председател 

• Емил Калинов Стефанов – общински съветник - Член 

• Исмаил  Мустафов Исмаилов – общински съветник - Член 

• Мария  Сейкова Спасова – общински съветник - Член 

• Рувейде Ахмед Татар – общински съветник  – Член 

 

        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. 

 

             ОТНОСНО: 

             1.6. Избор  на  общински  съветник  за член на Областния съвет за развитие на 

Област Разград. 

                                                                                                Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС     

             Общинският съвет гр.Завет със 17/седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–0 /нула/  от проведеното  поименно   гласуване прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 11: 

 

В канцеларията на Общинския съвет постъпи писмо  от Областния управител на област 

Разград д-р Валентин Василев, с което  ни информира, че в началото на месец декември ще се 

проведе заседание на Областния съвет за развитие на област Разград /ОбСР/, който трябва за 

излъчи от своя състав двама членове на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Северен 

централен район. Заседанието на  РСР е насрочено да се проведе на 07.12.2011 година в гр.Русе. 

В тази връзка Областния съвет за развитие на област Разград следва да актуализира своя състав 

и определи свои представители. 

           Съгласно чл. 22, ал. 2 от Закона за   регионалното развитие /ЗРР/ / Обн., ДВ, бр. 50 от 

30.05.2008г., в сила от 31.08.2008 г./ “Председател на областния съвет за развитие е областният 

управител, а членове са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския 

съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на 

представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на 

национално равнище.” 

           Член 62, ал. 3 от Правилника за приложение на Закона  за регионално развитие  

препокрива състава на чл.22, ал.2 от ЗРР, а чл.63 от Правилника регламентира смяната на 

членовете от съответните органи по реда на тяхното определяне. 



           Предвид изложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2  от Закона за местното 

самоуправление и  местната администрация, чл.22, ал.2 от Закона за  регионалното развитие и  

чл. 62, ал. 3  във връзка с  чл.63  от Правилника за приложение на Закона  за регионално 

развитие,  Общинският съвет гр.Завет  

                                                                    РЕШИ: 

 
            1.Избира г-н Младен Дянков Чакъров за представител на Общинския съвет 

гр.Завет в Областния съвет за развитие на област 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. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 

             ОТНОСНО: 

            1.7. Определяне  на  представител  на  Общинския съвет   в   Национална асоциация 

на   председатели  на  общински съвети. 

                                                                                                Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС  

 

            Общинският съвет гр.Завет със 17/седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–0 /нула/  от проведеното  поименно   гласуване прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 12: 

 

       През  2004 година в гр.Пловдив бе проведе Учредително  събрание на Националната 

асоциация  на председатели на общински съвети в Република България. В последствие  се 

направиха промени в Устава, името и състава на същата. 

       От началото на  съществуването на Асоциацията,  Председателят на Общинския съвет 

Завет е  неин член. Установяването и подържането  на контакти с колеги от всички краища на 

страната,  обмяната на опит  и знания   са  изключително полезно за подобряване работата  на 

Общинския съвет. 

       Предвид гореизложеното  и на основание  чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, Общинският съвет  

 

                                                                РЕШИ: 

 

           1. Определя за представител на Общинския съвет в Националната асоциация  на  

председателите  на общински съвети  – г-н Мехмед Хасан  Халил – Председател на Общинския 

съвет Завет. 

 2. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, определя членският  внос, да бъде  за сметка 

на бюджета на Община гр. Завет. 

           3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.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.     

 

 

             ОТНОСНО: 

1.8. Определяне на представители на Община Завет в Сдружение “Толерантност”  

гр.София. 

                                                                                                Докл.:М.Хасан – Председател на ОбС              

 

            Общинският съвет гр.Завет с 16/шестнадесет/ гласа „За”, „Против”–1/един/, 

„Въздържали се”–0 /нула/  от проведеното  поименно   гласуване прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 13: 



Със свое Решение № 32, прието по Протокол № 4 от 23.12.2003 година, Общинският 

съвет гр.Завет е дал съгласие  за членство на Община Завет  в  Сдружение “Толерантност” 

гр.София. 

Сдружение “Толерантност” е регистрирано като Сдружение с нестопанска цел за 

осъществяване дейност в обществена  полза на общините в Република България. През  

изминалите  години, благодарение на  активното съдействие  на Сдружение “Толерантност”,  

Община  Завет е разработила  и спечелила  немалко проекти.  

           Във връзка с гореизложеното  и на основание  чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА във връзка с  

чл.10, ал.1 от Устава на Сдружението , Общинският съвет гр.Завет  

 

                                                                РЕШИ: 

 

1. Определя за представители на Община Завет в Сдружение “Толерантност” гр.София: 

• Ахтер Сюлейманов Велиев  - Кмет на Община  Завет                       

• Мехмед Хасан Халил            - Председател на Общинския съвет гр.Завет        

2.На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА упълномощава Кмета на Община Завет г-н 

Ахтер Сюлейманов Велиев  да внася   годишния членски внос  в  Сдружение “Толерантност”  

за сметка  на бюджета на Община гр.Завет.. 

            3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община гр.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.     

 

            1.9. Актуализиране на поименния списък за капиталови разходи за 2011г. на Община 

Завет  

                                                                                                    Докл.:А.Велиев – кмет на Община 

 

            Общинският съвет гр.Завет със 17/седемнадесет/ гласа „За”, „Против”–0/нула/, 

„Въздържали се”–0 /нула/  от проведеното  поименно   гласуване прие следното 

 

РЕШЕНИЕ № 14: 

 

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., а с Решение №346 от Протокол 

№49/18.08.2011 год. и Решение №362 от Протокол №52/07.10.2011 год. бе актуализиран.  

            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  

 

                                                           РЕШИ: 

                 1. Приема промяна в Разчета за финансиране на капиталовите  разходи, предвидени в 

бюджета на Община 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. 

3. Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 

пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

Вярно с оригинала при ОбС – Завет.  

Гл.специалист:       /п/     /Кр.Цвяткова/ 



 


