
                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

 

                                                                                                   ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Я 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , обл.Разград 

                          Протокол № 13 / 28.10.2004 година 

 
         ПО ПЪРВА ТОЧКА. 

         ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

         ОТНОСНО:               

 

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

Наредбата  за оземляване на безимотни и малоимотни граждани.  

                                                          

                                                 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 114: 

 

         114. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.16, ал.2 от НОБМГ, 

Общинският съвет гр.Завет одобрява: 

            1.Протокол № 8/13.10.2004 година на комисията по чл.16, ал.1 от НОБМГ за 

оземляване с предимство безимотни и малоимотни граждани чрез прехвърляне право 

на собственост  в землището на с.Иван Шишманово по поземлени имоти и 

собственици. 

            2.Протокол № 9/13.10.2004 година на комисията по чл.16, ал.1 от НОБМГ за 

оземляване с предимство безимотни и малоимотни граждани чрез прехвърляне право 

на собственост  в землището на  с.Сушево по поземлени имоти и собственици. 

           3.Протокол № 10/14.10.2004 година на комисията по чл.16, ал.1 от НОБМГ за 

оземляване с предимство безимотни и малоимотни граждани чрез прехвърляне право 

на собственост  в землището  на гр.Завет  по поземлени имоти и собственици. 

 

         ОТНОСНО: 

         1.2.Определяне конкретния брой на паралелките, групите и конкретната 

численост на персонала в училищата, детските градини и обслужващите звена на 

територията на община Завет.                                                                                

                                                                  

                                                 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 115: 

                                                        

       115./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 , Общински съвет 

Завет определя конкретния брой на паралелките, групите и конкретната численост 

на персонала в училищата, детските градини и обслужващите звена в Община Завет, 

както следва:115/2/.На основание чл.1 ал.1 от ПМС № 66 от 28.03.1996 год. за 

кадровото осигуряване на някои дейности в бюджетните организации и във връзка с 

Решение № 42/3/ от Протокол № 5/03.02.2004г.на ОбС-Завет, Общинският съвет Завет 



определя    несписъчния  състав на Направлание "Образование" да включва :1/една/  

бройка за чистач в ЦДГ "Пролет" с. Веселец , 1 /една/  бройка за чистач ЦДГЧервена 

Шапчица “-с.Брестовене и 1/една/ бройка работник по подръжка в “Други дейности 

по образованието” за учебната 2004/2005 година.     

 

       ОТНОСНО:      

       1.3.Предложение за утвърждаване на съдебни заседатели от Община Завет 

при Районен съд – Кубрат. 

                                               

                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 116: 

 

     116.На  основание чл.4, ал.4 от Наредба № 27 /1994 година  на МП за съдебните 

заседатели, Общинският съвет гр.Завет утвърждава списък на съдебни заседатели от 

община Завет при Районен съд – гр.Кубрат, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

 

    Име,презиме и фамилия 

Населено 

място 

 

     Адрес 

 

       Е Г Н 

01 Стефан Генчев Ненов Завет Раковски № 4 4101095146 

02 Иванка  Маринова Климентова Завет Л. Каравелов 4903285139 

03 Дафинка Василева Ташева Брестовене Г.Бенковски 27 4311205037 

04 Хюсеин Недим Кула Острово 3-март № 20 7002245089 

05 Фатме  Хюсеин  Садулла Острово В.Левски № 11 5303045077 

 

                                                

       ОТНОСНО: 

      1.4.Покриване на стойността на безплатните пътувания на ученици до 16 

годишна възраст за сметка на общинския бюджет. 

 

                                   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 117: 

 

     117. На основание чл. 26 от Закона за народната просвета и  чл.21, ал. 1, т.6 от 

ЗМСМА,  за покриване стойността на безплатните пътувания на учениците до 16 

годишна възраст в частта на недостига в размер на 3 500 лв. средствата да бъдат за 

сметка на общинския бюджет за 2004 г. ,местни дейности, дейност 7 22 714 , § 43-01 . 

                           

            

    ОТНОСНО: 

    1.5.Актуализиране на  поименния списък за капиталовите разходи за 2004 година 

на Община Завет.  

 

                                  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 118: 

 

    118. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.13 ал.3 от ЗДБ за 2004 г. 

Общинският съвет гр.Завет приема промяна в поименния списък за капиталови разходи 

, предвидени в бюджета на Общината за 2004 г. както следва: 

   БИЛО: 

§ 5100 – Основен ремонт   

Функция 03 – Образование 



Основен ремонт на С О У гр. Завет         - 28 200 лв. 

   СТАВА:  

§ 5100- Основен ремонт 

Функция 03- Образование 

Основен ремонт на С О У гр. Завет         - 19 200 лв 

Реконструкция на ОДЗ гр. Завет              -   9 000 лв.   

                                                                                                   

       ОТНОСНО: 

      1.6.Постъпила молба Вх.№ 94.С/23.09.2004 година от Стефан Ненов Христов 

от гр.Завет за замяна на нива № 008039 – частна собственост срещу сграда казани 

и прилежащ терен № 129198 в гр.Завет – частна общинска собственост. 

      

                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 119: 

 

        119/1/.  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.35, ал.2 от ЗОС, 

чл.28, ал.1, ал.2 и ал.3 и чл.30, ал.1 от Наредба №2 за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет гр.Завет заменя имот 

№008039 по плана за земеразделяне на гр.Завет с площ 11.993 дка, трета категория, 

собственост на Стефана Кънева Генчева срещу: 

сграда “Казани” с площ 63 м2 и прилежащ терен №129198 по плана за 

земеразделяне на гр.Завет с площ 1.000 дка, трета категория, частна общинска 

собственост на Община Завет. 

    119/2/. Възлага на кмета на общината да извърши сделката по установения ред. 

         

        ОТНОСНО: 

       1.7.Постъпила молба Вх. № 94.М-50/16.04.2004 година от Мехрибан Юсеин 

Исмаил от с.Веселец за ликвидиране на съсобственост между нея и Община Завет 

върху имат УПИ ІІ – “За общ.обслужваща сграда” от кв.26 по ПУП  на с.Веселец. 

                                                       

                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 120 :  

 

        120/1/.  На основание чл.21,  ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.36 от ЗС, чл.35, 

ал.5 от ЗОС, чл.28, ал.1, ал.2 и ал.3 и чл.31, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредба №2 за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество да се ликвидира 

съсобствеността върху имот УПИ ІІ – “За общ. обслужваща сграда” от кв.26 по ПУП на 

с.Веселец между Община Завет и Мехрибан Юсеин Исмаил от с.Веселец чрез продажба 

на общинската част от имота – дворно място от 340 м2 за сумата 604 лв. на 

съсобственика. 

       120/2/. Възлага на кмета на общината да извърши сделката по установения ред 

 

                                       

       ОТНОСНО: 

       1.8.Постъпили молби от граждани от с.Брестовене за ликвидиране на 

съсобственост между тях и Община Завет върху имат УПИ ІV-615 от кв.21 по 

ПУП на с.Брестовене. 

                                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 121 : 

              

        121/1/. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.36 от ЗС, чл.35, 

ал.5 от ЗОС, чл.28, ал.1, ал.2 и ал.3 и чл.31, ал.1, т.3 и ал.3 от Наредба №2 за 



придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество да се ликвидира 

съсобствеността върху имот УПИ ІV-615 от кв.21  по ПУП на с.Брестовене между 

Община Завет и Касим Шакир Ашик, Атче Шакир Мутиш и Ерсин Сюлейман Исмаил 

от с.Брестовене чрез продажба на общинската част от имота – дворно място от 1 375 м2 

(с неуредени регулационни отношения с имот ХVІІІ-613) на съсобствениците, 

пропорционално на дяловете им от застроените сгради, както следва : 

1.1. На Касим Шакир Ашик – 1020/1375 ид.ч. от дворното място за сумата 

3146.79 лв. 

1.2. На Атче Шакир Мутиш – 175/1375 ид.ч. от дворното място за сумата 

539.89 лв. 

1.3. На Ерсин Сюлейман Исмаил – 180/1375 ид.ч. от дворното място за сумата 

555.32 лв. 

        121/2/. Възлага на кмета на общината да извърши сделката по установения ред. 

                      

 

 

                                                

 

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  /п/  М. Хасан 

                                                       Вярно  с оригинала при ОбС-Завет. 

                                                       Гл.специалист:  Красимира Цвяткова                                                                                      

 


