
                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – З  А  В  Е  Т      

 

 

                                                                           ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ ! 

 

                                        Р  Е   Ш   Е   Н   И  Я  

 

             От заседание на Общинския съвет гр.Завет ,обл.Разградска 
                                 Протокол №02 /20.11.2003 година 
 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА  

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

        ОТНОСНО : 

1.5.Утвърждаване Структура на Общинска администрация гр.Завет. 

                                                     Докл.:А.Топчу- Кмет на Община 

 

           

             След проведеното обсъждане Общинският съвет прие следните 
 

 

                                         Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 
 

10/1/. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА Общинският съвет-гр.Завет 
закрива дирекция “Административно-правно и информационно обслужване, и 

гражданска регистграция”/АПИОГР/, в т. число длъжността директор на 
дирекция “АПИОГР”. 

10/2/. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА Общинският съвет-гр.Завет 
закрива като административно звено отдел “Гражданска регистрация и 

административно обслужване на населението” /ГРАОН/, в т. число длъжността 
началник отдел “ГРАОН”. 

10/3/. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА Общинският съвет-гр.Завет 
закрива дирекция “Финанси”, в т. число длъжността директор на дирекция 
“Финанси”. 

10/4/. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА Общинският съвет-гр.Завет 
закрива дирекция “Устройство на територията, общинска собственост и 

стопански дейности” /УТОССД/, в т. число длъжността директор на дирекция 
“УТОССД”. 

10/5/. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА Общинският съвет-гр.Завет 
закрива като административни звена: отдел “Устройство на територията и 

инвестиционна политика” /УТИП/, в т. число длъжността началник отдел 

“УТИП” и отдел “Общинска собственост и екология”, в т. число длъжността 
началник отдел “Общинска собственост и екология”. 



10/6/. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА Общинският съвет-гр.Завет 
утвърждава числеността на персонала на общинската администрация и на 
съответните административни звена съобразно настоящата структурна схема – 

Приложение №1, което ще е неразделна част от  Правилника за устройството и 

организацията на общинската администрация . 
С Т Р У К Т У Р А  

НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЗАВЕТ 

 

    Кмет на община                                    1 щ.бр. 

    Кметове на кметства                  6 

щ.бр. 

    Заместник кмет на община                 2 

щ.бр. 

    Секретар на община                 1 щ.бр. 

    ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ 

    Дирекция “Финанси, правно-информационно обслужване и управление на                   
собствеността” в т.ч. директор          26.5 щ.бр.              

       Отдел “Финанси и управление на собствеността” 

в т.ч. началник отдел              10  щ.бр. 

 

   СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ 

   Дирекция “Устройство на територията и общинска собственост” 

в т.ч. директор          6 щ.бр. 

   Дирекция “Специализирани  дейности – инвестиционни програми 

и проекти” в т.ч. директор        7 щ.бр. 

 

   Обща численост на персонала в  

   Общинска администрация гр.Завет          49.5 щ.бр. 

 

  10/7/. С приемането на настоящата структура на управление на Общинска 
администрация – Завет и на основание чл. 44, ал. 1, т. 16 от ЗМСМА отменя 
Правилника за устройството и организацията на Общинска администрация гр. 

Завет и приложенията към него, приет  с Решение №248  от Протокол №37 от 28 

януари 2003г. на Общински съвет гр. Завет. 
  Числеността на заетите в Община гр.Завет е  изменена и допълнена с Решение № 

176 от Протокол № 20/ 06.06.2005 година на Общинския съвет – Завет. 
 

 

 

 

 

 

 

                                       

                       



 

 

 

       ОТНОСНО : 

       1.7.Определяне конкретния брой на паралелките, групите и конкретната 

численост  на персонала в училищата,детските градини и обслужващите 

звена на територията на община Завет. 

                                                    Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

                                   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

                12/1/.На основание Чл.15 ал.1 и ал.2 от Наредба №5 /14 май 2002 г за 
нормите за задължителна преподавателска работа и нормативите за численост на 
персонала в системата на народната просвета и  §1 ал.1 от Наредба №7 /29.12.2000 

г за определяне броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 
училищата, детските градини и обслужващите звена , Общинският съвет Завет 
определя конкретния брой на паралелките, групите и конкретната численост на 
персонала в училищата, детските градини и обслужвашите звена в Община Завет, 
както следва:  
 

 
№ Училище , детска градина, 

обслужващо звено / населено място 

Брой на 
паралел- 

ките 

Брои на 
ПИГ 

Брой групи 

в 
Детска 
градина 

Численост 
на 

персонала 

1 2 3 4 5 6 

1 СОУ”Св.Св.Кирил и Методий” 

Гр.Завет 
20 4 - 45 

2 ОУ ”Христо  Ботев” с.Брестовене 14 4 - 28,8 

3 ОУ ”Христо  Ботев” 

С.Острово 

12 4 - 27,4 

4 ОУ ”Христо  Ботев” 

С. Веселец 

 

8 2 - 17,4 

1 2 3 4 5 6 

5 ОУ ”Васил Левски” 

С. Сушево 

8 2 - 16,9 

6 ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” 

С. Прелез 
4 1 - 10,7 

7 НУ “Н.Й.Вапцаров” 

С.Ив.Шишманово 

2 1 - 4,2 

8 ОДЗ”Слънчо” 

Гр.Завет 
- - 5+1 24 

9 ЦДГ”Червена шапчица” 

С.Брестовене 
- - 4 16,75 

10 ЦДГ “Радост” 

С.Острово 

- - 5 20,75 

11 ЦДГ “Пролет” 

С.Веселец 

- - 2 8 



12 ЦДГ”Осми март” 

С.Сушево 

- - 1 4 

13 ЦДГ”Славейче” 

С.Прелез 
- - 1 4 

14 Общински детски комплекс 
Завет 

- - - 4 

15 Други дейности към 

Направление”Образование” 

- - - 4 

  

Всичко: 

68 18 18+1 235,9 

16 ПДГ-с. Ив.Шишманово - - 1 1 
  

 

     12/2/.На основание чл.1 ал.1 от ПМС № 66 от 28.03.1996 год. за кадровото 

осигуряване на някои дейности в бюджетните организации , Общински съвет 
Завет определя несписъчен състав към Направлание “Образование” в размер на 1 

/една/ щатна бройка за чистач в ЦДГ “Пролет” с. Веселец за учебната 2003/2004 

година.  
 

 

     12/3/.Общинският съвет гр.Завет възлага на Директора на ЦДГ “Пролет” 

с.Веселец да прекрати трудовите правоотношения с: детска учителка – ІІІ група – 

1 лице по Списък образец № 2 за учебната 2002/2003 година и помощник 

възпитател – 1 лице по Списък – олразец № 2 за учебната 2002/2003 година    
 

     ОТНОСНО : 

    1.8.Корекции в Решение № 285/Проткол № 41 от 05.09.2003 година, 

отнасящо се до определяне на изключения от минималния брой на учениците 

в паралелките на общинските училища за учебната2003/2004 година. 

                                                    Докл.:А.Топчу- Кмет на Община 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 
 

    13.На основание чл.11 ал.1 т.1 и ал. 2 от Наредба №7/29.12.2000 г за 
определяне броя на учениците и на децата в паралелките и групите на 
училищата, детските градини и обслужващите звена Общинският съвет Завет 
определя изключения от минималния брой на учениците в паралелките на 
общинските училища , както следва: 
 

 
№ Училище / населено място клас Брой 

ученици 

Вид на пара 

Лелката 

1 ОУ”Хр.Ботев” с.Веселец Първи 

Трети 

Осми 

15 

15 

16 

Маломерна 
маломерна 
маломерна 

 

 



2  ОУ”В.Левски” с.Сушево Първи 

Втори 

Трети 

Четвърти 

Пети 

Шести 

Седми 

Осми 

 

 

13 

12 

13 

11 

15 

14 

14 

14 

Маломерна 
маломерна 
маломерна 
маломерна 
маломерна 
маломерна 
маломерна 
маломерна 

3 ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”с.Прелез Първи + трети 

Втори+четвърти 

Пети+седми 

Шести+осми 

6+5=11 

5+6=11 

7+11=18 

8+9=17 

Слят клас 
Слят клас 
Слят клас 
Слят клас 

4 НУ”Н.Й.Вапцаров”с.Ив.Шишманово Първи + трети 

Втори+четвърти 

 

6+8=14 

5+6=11 

Слят клас 
Слят клас 

 

           

                     

             

        1.4.Предложения за включване на обекти в Националната годишна 

програма /НГП/ за финансиране на общинската пътна мрежа през 2004 

година. 

                                                     Докл.:А.Топчу- Кмет на Община 

       

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

 

         9.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСА, Общинският съвет гр.Завет приема: 
 

Поименен списък – предложение на обектите от общинската пътна 

мрежа, за финансиране през отчетната 2004 год.: 

 
 

1.ІV-23017  гр.сел.система Севар-Прелез-ІІІ-Веселец   

План график за изпълнение и  

необходими средства.                       
                                                             2004 г.                             39 500 лв. 
                                                             2005 г.                             37 000 лв 
                                                            -------------------------------------------------- 

                                                                                   ОБЩО:     76 500 лв. 
2. ІV-21436 “ІІІ-4902-/Острово/-Брестовене-гр.сел.система Севар: 

План график за изпълнение и  

необходими средства:               
                                                          2004 г.                               83 000 лв. 
                                                           ---------------------------------------------- 



                                                                                    ОБЩО:    83 000 лв. 
 

3. ІV-23019 Завет-Сушево 

План график за изпълнение и 

Необходими средства:     
                              2004 г.           591 913 лв. 
           2005 г.          591 913 лв.  

      2006 г.          591 912 лв. 
            ----------------------------------------------- 

                                                                   ОБЩО:                1 775 738 лв. 
4. ІV-Брестовене –Севар 

План график за изпълнение и 

необходими средства: 
            2004 г.          1 102 666 лв.                                                                                               
                                                          2005 г.          1 102 666 лв.                                   
                                                          2006 г.          1 102 668 лв.                                   
                                                         ------------------------------------------------                                  

                                                                   ОБЩО:                   3 308 000 лв. 
5. ІV-21434 “ІІІ-4902 /Побит Камък-Завет/ 

-Старо селище гр.сел.система-Воден   

  

План график за изпълнение и 

необходими средства:                  
                                                        2004 г                                     83 342 лв. 
                                                        2005 г.                                    83 342 лв. 
                                                        2006г.                                     83 342 лв. 
                                                                 --------------------------------------- 

                                                                   ОБЩО:                      250 026 лв. 
6.  “МП” (местен път) с.Брестовене 
ул.Н.Й.Вапцаров      2004 г.                                      42 900 лв. 
                                                                 ---------------------------------------- 

                                                                   ОБЩО:              42 900 лв. 
7.ІV-21425 

ІІІ-205/Исперих-Тутракан/-Ив.Шишманово 

                                                       2004 г.                                      21 500 лв 
                                                                   ОБЩО:                        21 500 лв 
            

             

         

1.1.Определяне на възнаграждение на Председателя на ОбС-Завет. 

            

6.На основание чл.26, ал.1 от ЗМСМА , Общинският съвет Завет определя 
възнаграждение на Председателя на Общинския съвет в размeр но 100 % от 
заплатата на Кмета на Общината.                                            



                           

       1.6.Разглеждане на Възражение на Кмета на Община Завет против 

Решение № 279/3/, прието с Протокол № 41/05.09.2003 година от ОбС-Завет. 

                                                     Докл.:М.Хасан – Председател ОбС        

 

      11.На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.45, ал.2 от 
ЗМСМА,Общинският съвет гр.Завет отменя  Рещения №  279/2/ и № 279/3/ 

,приети с Протокол № 41 / 05.09.2003 година .                        
            

      1.9.Одобряване протоколи за оземляване на основание чл.16,ал.2 от 

НОБМГ. 

                                            Докл.:С.Мохарем–Началник Общ.служба “ЗГ”                   

 

14/1/.На основание чл.21, ал.1 , т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.16, ал.2 от 
НОБМГ ,Общинският съвет гр.Завет одобрява Протокол № 6/10.10.2003 година на 
комисията по чл.16, ал.1 от НОМБГза оземляване  с предимство на безимотни и 

малоимотни граждани чрез прехвърляне право на собственост и отдаване под 

наем в землището на село Брестовене по поземлени имоти и собственици. 

14/2/. На основание чл.21, ал.1 , т.12 от ЗМСМА във връзка с чл.16, ал.2 от 
НОБМГ ,Общинският съвет гр.Завет одобрява Протокол № 7/11.10.2003 година на 
комисията по чл.16, ал.1 от НОМБГза оземляване  с предимство на безимотни и 

малоимотни граждани чрез прехвърляне право на собственост и отдаване под 

наем в землището на село Прелез по поземлени имоти и собственици. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА 

РАЗНИ.  

 

15.На основание чл.21, ал.1 ,т.15 от ЗМСМА Общинският съвет гр.Завет 
одобрява да стане член на НАПОС и определя Председателя на ОбС -г-н Мехмед 

Хасан Халил да го представлява  в Националната асоциация на председателите на 
общински съвети. 

 

 

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:    /п / М.Хасан 

                                                    Вярно с оригинала при ОбС – Завет . 

                                                    Гл.специалист : ______/П/_______  

                                                                                 /Кр.Цвяткова/ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 


