
                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

 

                                                                                           

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Я 

 

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

                                         Протокол № 08 / 29.06.2004 година 

 

 

ПО  ПЪРВА   ТОЧКА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ. 

ОТНОСНО: 

        1.1.Изготвяне на предложение до МС за отпускане на персонална пенсия по 

чл.92 от Кодекса за социално осигуряване на Джемалие Мехмед Алиш от гр.Завет. 

                                                              

                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 73 : 

 

        73..На основание чл.21, ал.2  от ЗМСМА във връзка с чл.7, ал.4, т.3 от Наредбата за 

пенсиите , Общинският  съвет гр.Завет   предлага  на Министерския съвет на Република 

България да отпусне персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социалното осигуряване 

на Джемалие Мехмед Алиш от гр.Завет, живуща на  ул.”Рилски езера” № 8, ЕГН 

3812245616, родила и отгледала  пет деца. 

 

ОТНОСНО: 

        1.2.Приемане на Наредба № 1 на Общинския съвет – Завет. 

                                                                       

                                 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 74: 

 

         74/11/.На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА Общинският съвет гр.Завет приема 

Наредба № 1 на Общинския съвет – Завет относно опазване на чистотата,спазване на 

обществения ред, благоустрояване, архитектурно – художествено оформяне, режим на 

строителните площадки и осигуряване на пожарна безопасност на територията на 

община Завет. 

 

ОТНОСНО: 

        1.3.Провеждане на конкурс за разпределение и възлагане на превозите на 

автобусни линии от общинската транспортна схема. 

                                                          

                                              Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я  № 76: 

 

76/1/.. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал. 1 т.1 от  

Наредба №2 от 15.03.2004 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми 

и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили 

/обн. ДВ бр. 32 от 29.03.2002 г., в сила от 29.03.2002 г./, Общинският съвет гр. Завет   

възлага  конкурс за превозите от утвърдената общинска транспортна схема. 

76/2/. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.1  т.4 от  

Наредба №2 от 15.03.2004 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми 

и за осъществяване на обществени превози на пътници и леки автомобили, 

Общинският съвет гр.Завет делегира изпълнението на своите функции относно 



провеждането на конкурса на кмета, който се открива със заповед на кмета на 

общината.   

76/3/.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.17, ал.1 т.5 от 

горепосочената наредба , Общинският съвет гр.Завет определя  комисията за 

провеждане на конкурса   и оценка на постъпилите предложения да бъде в състав от 

седем члена, като същата се назначи със заповед на кмета на общината. 

76/4/.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.19, ал.2 от 

горепосочената наредба Общински съвет гр.Завет утвърждава критерии и начин за 

оценка и класиране  на кандидатите, които включват следните изисквания: 

1. екологичност на превозните средства; 

2. цени и социални облекчения; 

3. оборудване на превозните средства за превоз на трудно подвижни лица; 

 

ОТНОСНО: 

1.4.Утвърждаване на промяна в часа на тръгване на съществуваща линия от  

общинската транспортна  схема. 

                                                         

        

                               Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 76/5/: 

 

76/5/.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал. 1 и 4 от Наредба 

№2 от 15.03.2004 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили /обн. 

ДВ бр. 32 от 29.03.2002 г., в сила от 29.03.2002 г./, Общинският съвет гр. Завет 

утвърждава промяна в часа на тръгване на маршрутната линия от Общинската 

транспортна схема Завет – Сушево от 17.00 часа на 17.30 часа. 

 

ОТНОСНО: 

1.5.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на  Наредба № 7 на ОбС-

Завет. 

                               Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 77 : 

 

        77. На основание чл.22, ал.1 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА Общински 

съвет гр.Завет приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за базисните 

(начални) цени за отдаване под наем на обекти – общинска собственост. 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №7 ЗА 

БАЗИСНИТЕ (НАЧАЛНИ) ЦЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТИ – 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 

§1 В чл.2 се правят следните изменения и допълнения : 

1. В ал.1 се създава нова т.22 

  

месечна наемна цена в лв./м2  

№ 

 

ВИД НА ОБЕКТА І зона ІІ зона 

1 2                                 

3 

4 

22 Помещения за клубове на неправителствени 

организации 

0.30 0.25 



ОТНОСНО: 

1.6.Промяна вида на собствеността  на бивш “ ДСП” в с.Острово, кв.32, УПИ 

ХІ – 337 – публична общинска собственост в частна общинска собственост. 

                                                           

                                               Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 78: 

 

        78. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.2, 

ал.3 от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество Общински съвет гр.Завет променя вида на собствеността от публична на 

частна общинска собственост на Бивш “Домашен и социален патронаж” с.Острово, 

кв.32, УПИ  ХІ-337 

 

ОТНОСНО: 

         1.7.Допълнение на Решение на № 38 /1/ от Протокол  № 05/03.02.2004  год. на 

Общински съвет гр.Завет. 

                                                            

 

                                 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 79: 

 

         79.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3, т.2 от Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол Общински съвет гр.Завет  

1. Допълва Решение №38/1/ от Протокол №05/03.02.2004 год. на Общински 

съвет гр.Завет и открива процедура за приватизация чрез публично оповестен конкурс 

на следните недвижими имоти : 

                   1.1. Филиал Основно училище с.Брестовене, кв.80, УПИ V – “За обществено 

обслужваща сграда”. 

               1.2. Млекопункт в с.Брестовене, кв.19, УПИ  І - 617. 

                   1.3. Бивш “Домашен и социален патронаж” с.Острово, кв.32, УПИ  ХІ-337. 

           2. Възлага на кмета на общината, след приемането от Общински съвет на 

правните анализи и приватизационните оценки, да извърши сделките по установения 

ред.  

ОТНОСНО: 

1.8.Утвърждаване  на правннте  анализи  и  приватизационните оценки на 

обекти, включени в списъка за приватизация през 2004 година. 

 

                                       Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 80:                     

       

       80. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.3, ал.3, т.2, чл.31, ал.1 и 

чл.32, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.5, ал.3 и 

чл.12, ал.2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните 

оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители, чл.3, ал.1, т.1 и чл.6, ал.1 от 

Наредбата за търговете и конкурсите Общински съвет гр.Завет намалява  изготвената 

приватизационна оценка на обект “ Здравна служба с.Веселец, кв.28, УПИ  ХІІ” с 20 

%. 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

                                              Вярно с оригинала при ОбС – Завет.    

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



 

 


