
                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

 

                                                                                          ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Я 

 

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

                          Протокол № 09 / 26.07.2004 година 
                              

          ПО ПЪРВА ТОЧКА 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ.                                    

ОТНОСНО: 

1.1. Отмяна на решения  №№ 76/1/, 76/2/, 76/3/, 76/4/, 79  и 80 на Общинския  съвет 

гр.Завет, приети  с Протокол № 08 от 29.06.2004 година. 

 

                                                   Р  Е  Ш Е Н И Е  № 82: 

  

82.На основание чл.29 от ЗМСМА  във връзка със  Заповед № АК – 01 – 13  - 06 / 

15.07.2004 година на Областния управител на област  с административен център – Разград  по  

чл.32, ал.2 от Закона за администрацията   и  на основание чл.45, ал.2 от ЗМСМА  във връзка с 

постъпило възражение от Кмета на Община- Завет,  Общинският съвет гр.Завет   отменя   

поради   незаконосъобразност  свои   решения  №№ 76/1/, 76/2/, 76/3/, 76/4/, 79  и 80 на 

Общинския   съвет гр.Завет, приети  с Протокол № 08  от  29.06.2004 година. 

 

ОТНОСНО: 

1.2.Определяне  конкретния брой на групите в детските градини на Община Завет 

за учебната 2004/2005 година. 

 

                                                     Р  Е  Ш Е Н И Е  № 83: 

                

  83. На основание чл.2, ал.1 и §1 ал.1 от Допълнителните разпоредби на Наредба №7 от 

29.12.2000 година за определяне броя на учениците и на децата в паралелките, и паралелките, и 

групите на училищата , детските градини и обслужващите звена   Общинският  съвет гр.Завет 

определя конкретен брой на групите в общинските детски градини както следва: 

 

    

Детска градина/населено място                     Бр.групи         Бр.яслени       Всичко 

                                                                                                   групи 

ОДЗ”Слънчо”гр.Завет                                           5                    1                         6 

ЦДГ”Радост”с.Острово                                         5                    -                         5 

ЦДГ”Червена шапчица”с.Брестовене                 4                     -                         4 

ЦДГ”Пролет”с.Веселец                                        2                     -                         2 

ЦДГ”8 март”с.Сушево                                          1                     -                         1 

ЦДГ”Славейче”с.Прелез                                       1                    -                         1 

ЦДГ-с.Ив.Шишманово                                         1                     -                         1 

 

общо :                                                                   19                     1                        20                                                                                       



ВСИЧКО: 

ГРУПИ ЦЕЛОДНЕВНИ 19 

ГРУПИ  ЯСЛЕНИ            1 

                                             

ОТНОСНО: 

           1.3.Определяне конкретния брой на паралелките  и групите, и изключенията от 

минималния брой  на учениците в паралелките от първи до седми клас в училищата на 

община Завет през учебната 2004/2005 година. 

                                                                     

                                                     Р  Е  Ш Е Н И Е  № 84: 

 

84.На основание чл. 11, ал. 1, т. 1, ал.2 и § 1  ал.1 от Допълнителните разпоредби на 

Наредба № 7 /29.12.00 г за определяне броя на учениците и на децата в паралелките, и групите 

на училищата , детските градини и обслужващите звена, Общинският съвет гр.Завет: 

 І. Определя изключения от минималния брой на учениците в паралелките на 

общинските училища, както следва: 

1.ОУ "Хр.Ботев" с. Веселец  

 II  клас - 14 ученика /маломерна паралелка/  

 IV клас - 15 ученика /маломерна паралелка/  

 V  клас - 17 ученика /маломерна паралелка/ 

2.ОУ"Св.св.Кирил и Методий" с.Прелез 

 I  и  II    клас, 4 и 6  ученика,общо    10 ученика/слят клас/ 

III и  IV   клас,  5 и 5  ученика, общо-  10 ученика /слят клас/ 

V  и VII  клас,  6 и 8   ученика, общо   14 ученика /слят клас/ 

VI и VIII клас,  6 и 12 ученика, общо    18 ученика /слят клас/ 

 

 

З.ОУ"В. Левски" с.Сушево 

I     клас - 12 ученика /маломерна паралелка/ 

II    клас,  12  ученика   /маломерна паралелка/ 

III   клас,  12  ученика  /маломерна паралелка/ 

IV   клас,  12  ученика  /маломерна паралелка/  

V    клас,  14  ученика  /маломерна паралелка/ 

VI   клас,  16  ученика  /маломерна паралелка/ 

VII  клас,  14 ученика  /маломерна паралелка/ 

VIII клас, 14  ученика   /маломерна паралелка/ 

 

4.НУ"Н.Й.Вапцаров" с.Ив.Шишманово 

I и II   клас, 5 и 5, общо 10 ученика /слят клас/ 

III и IV клас   4 и 9, общо 13 ученика  /слят клас/ 



   II .Определя конкретен брой на паралелките и групите във всяко училище, както следва: 
 

№ Училище / населено място Брой 

паралелки 

Брой ПИГ Брой гр. 

По СИП 

Брой 

гр.ЗИП 

1 СОУ - ГР. ЗАВЕТ 20 4 15 41 

2 ОУ -   С. БРЕСТОВЕНЕ 14 4 12 12 

3 ОУ -  С. ОСТРОВО 13 4 19 10 

4 ОУ -  С. ВЕСЕЛЕЦ 8 3 5 3 

5 ОУ -  С. ПРЕЛЕЗ 4 1 4 2 

6 ОУ -  С.СУШЕВО 8 2 3 7 

7 НУ -  С.Ив Шишманово 2 1 1 2 

 

ОДК гр. Завет :    15   групи 

 

ОТНОСНО:    

          1.4.Провеждането на конкурс  за възлагане на превоз на пътници по свободни  линии 

от общинската, областната и републиканската транспортна схема. 

 

                                                         Р  Е  Ш Е Н И Е  № 85:                                 

 

            85/1/.Общинският съвет прави следното допълнение по точка ІV-11.3 от проекта за 

решения: включва трето условие – собствена сервизна база,  която функционира извън   

територията на община – Завет  да бъде оценена с 8 точки. 

            85/2/.Да отпадне от точка ІV – 11.8 от проекта за решения  изречението “Кандидатите  

следва изрично да посочат, ако не желаят да обслужват безплатно ветерани от войните” и на 

негово място се включи: “При липса на целеви средства за посрещане на пътните разходи на  

ветераните от войните и военноинвалидите, превозвачите  да возят същите  за своя сметка.” 

            85/3/.В точка ІІІ от проекта за решения прави следните промени: Комисията за 

провеждане на конкурса и оценка на постъпилите предложения да бъде в състав от 9 члена, в 

това число да се включат и двама общински съветници – Сезгин Исмаил Вели – Председател на 

ПК   по икономическа и инвестиционна политика и Зеври Хюсмен Шукри – Секретар на ПК   по 

икономическа и инвестиционна политика. 

             85/4/.На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.17, ал.1, ал.2,  ал.3 ал.4, ал.5 и ал. 7,  чл.19 ,ал. 1,  чл. 20, чл. 21, чл. 22,  ал. 

2, чл.23, ал. 2, чл.24,  чл. 25, чл. 26, ал. 2  и чл. 27 от Наредба № 2 от 15.03.2002 год., изм. и доп., 

бр. 32 от 8.04.2003 год. от Министъра на транспорта и съобщенията за условията и реда на 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с 

автобуси и леки автомобили, Общинският  съвет  гр.Завет:                                                

 I. Възлагане на превозите по линиите от общинската, областната и републиканската 

транспортни схеми от квотата на община Завет,посочени в Приложение №1, да стане чрез 

провеждане на конкурс  

II. Делегира изпълнението на функциите си по провеждането на конкурса и оценката на         

постъпилите предложения на Кмета на Община Завет, като му възлага и изготвянето на 

конкурсната документация. 

III. 1.Комисията за провеждане на конкурса и оценката на постъпилите предложения да се    

състои от 9 члена в това число: 

1. Представители на Община Завет; 

2. Правоспособен юрист; 



3. Представител на Изпълнителна  агенция ”Автомобилна администрация”; 

4. Представител на ТДД Разград; 

5. Представители на браншови организации в областта на автомобилния транспорт; 

6. Представител на КАТ “Пътна полиция”; 

7. Общинските съветници Сезгин Вели и Зеври Шукри 

 

III. 2. Не може да бъде член на комисията лице, което е кандидат и/или член на ръководните 

органи и/или съдружник /акционер/ в търговско дружество- кандидат за участие в конкурса. 

III.3. Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват най- малко 2/3 от членовете. 

IV.  Утвърждава критериите и начина на оценка и класиране на кандидатите, които ще участват 

в конкурса за възлагане на превозите на пътници по линии от общинската, областната и 

републиканската транспортни схеми: 

1. Предмет на конкурса- възлагане на обществен превоз на пътници по  автобусни линии от 

общинската транспортна схема и от областната и републиканска транспортни схеми от квотата 

на Община Завет, съгласно Приложение № 1. 

2. Правно  основание за конкурса – чл.17 от Наредба № 2/15.03.2002 год. на Министерство на 

транспорта и съобщенията за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

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

3.Срок на договорите за възлагане на превозите – 5 години  

4. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:  

4.1. Само лица, притежаващи лицензия за обществен превоз на пътници. 

4.2.Автобусите на кандидатите да отговарят на изискванията на Раздел III от Глава II на 

Наредба № 2/2002 год. и на Наредба № 33/1999 год. на МТС. 

4.3.Водачите на автобусите да отговарят на изискванията на Раздел II от Глава II на Наредба № 

2/2002 год. на МТС.  

5. Ограничение за участие в конкурса: 

5.1. Не се допускат лица, които не притежават лицензия за обществен превоз на пътници и/ 

или които не са подали в обявения срок валидно предложение за участие в конкурса; 

6. Други изисквания към кандидатите – да поддържат качествено и културно обслужване на 

пътниците, отлични санитарно-хигиенни условия при пътуване, спазване на маршрутното 

разписание и други задължения, поети със сключване на договора. 

7. Начин на образуване на предлаганата цена на билетите - икономически обоснована цена 

при подаване на заявлението за участие в конкурса. При промяна на нормативно определените 

фактори, влияещи върху тази цена, да не я променят / увеличават или намаляват/ без 

предварително съгласуване с  Община Завет. 

8. Срок за валидност на предложенията – минимум 120 дни от деня на подаване на 

заявлението за участие в конкурса. 

9. Вид и размер на гаранцията – за участие в конкурса се внася парична гаранция в размер 

съответно: за общинска автобусна линия- 50 лева, за областна автобусна линия- 80 лева, за 

републиканска автобусна линия- 100 лева. Ако кандидата не бъде класиран на първо място- 

гаранцията се връща, след сключване на договор със класиран кандидат. Ако бъде класиран на 

първо място и сключи договор, гаранцията за участие в конкурса се трансформира в гаранция 

по изпълнението на договора. Сумите се внасят в касата на общината и вносната квитанция е 

част от документацията на кандидата. 

10. Документация за участие в конкурса - получава се от стая № 204 на общината, след 

предварително заплащане в касата на общината на сумата, посочена в Раздел VI. Тези суми не 
се възстановяват. 

11. Критерии, по които ще се оценяват предложенията на кандидатите : 



11.1.Съответствие на автомобилите по категория, клас и количество, заедно с резервните, 

съгласно изискванията на конкурса. 

При липса на целеви средства за посрещане на пътните разходи на  ветераните от войните и 

военноинвалидите, превозвачите  да возят същите  за своя сметка. 

 

ОТНОСНО: 

         1.5.Изменение и допълнение на Решение № 10/6/ от Протокол № 2/20.11.2003 година на 

Общинския съвет -  Завет. 

                                                                     

                                                    Р  Е  Ш Е Н И Е  № 86: 

 

             

         86/1/. На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона  з а местното самоуправление и местната 

администрация  във връзка С Постановление  № 145 на МС от 28.06.2003 година, Общинският 

съвет гр.Завет : 

              1.1.Определя  за делегираната  от  държавата  дейност “Общинска администрация” 

численост от 46,5 щ.бр., считано от 01.07.2004 година. 

              1.2.Определя увеличението  с 3.5 щ.бр. да е в частта на Дирекция “Финанси, правно-

информационно обслужване и управление на собствеността”, с което числеността на същата 

става от 21 щ.бр. на 24.5 щ.бр., в т.ч. запазва  утвърдения щат на отдел “Финанси и управление 

на собствеността” от 8 щ.бр. 

 

ОТНОСНО: 

         1.6.Приемане на Наредба № 10 за условията и реда за съставяне, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет. 

                                                                     

                                                 Р  Е  Ш Е Н И Е  № 87: 

 

          87.На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМ  във връзка с  чл.9 а от Закона за общинските  

бюджети, Общинският  съвет гр.Завет приема Наредба № 10 за условията и реда  за съставяне, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет.      

 

ОТНОСНО: 

         1.7.Допълнение и изменение на Решение № 38 на Общински съвет гр.Завет от 

Протокол № 05/ 03.02.2004 година, относно утвърждаване  списък на общински имоти, 

подлежащи на приватизация през 2004 година. 

 

                                               Р  Е  Ш Е Н И Е  № 88: 

 

          88.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.1, ал.2, т.3, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.4, ал.4 от Наредбата за 

възлагане на дейности, свързани с подготовката за приватизация и следприватизационен 

контрол Общинският  съвет гр.Завет допълва и изменя Решение 38 от заседание на Общински 

съвет гр.Завет от Протокол №05/03.02.2004 год.,както следва: 

§1 В т.1 се правят следните изменения и допълнения : 

Приема годишен план за приватизация през 2004 год. на следните обекти :   



              §1.1. В края на т.1.1 се допълва : – двуетажна масивна сграда “Болница” със ЗП 173 

м2 с ОПС и едноетажна масивна сграда “Гаражи” със ЗП 90 м2 с ОПС по АОС 

№120/15.09.1999 год. 

              §1.2. В края на т.1.2 се допълва : – двуетажна масивна сграда със ЗП 100 м2 с ОПС 

и едноетажна масивна сграда със ЗП 108 м2 с ОПС по АОС №98/19.07.1999 год. 

              §1.3. Точка1.3  придобива следния вид : 

        Здравна служба с.Брестовене,кв.13,ПИ 668  по АОС №26/01.07.1997 год. 

1.3.1. Лекарски   кабинет  №1   със ЗП 101.5 м2 с ОПС. 

1.3.2. Лекарски   кабинет  №2   със ЗП   46.2 м2 с ОПС. 

1.3.3. Стоматологичен кабинет със ЗП   38.6 м2 с ОПС. 

1.3.4. Аптека със  ЗП 35.2 м2   с  ОПС. 

      §1.4. В края на т.1.4 се допълва : по АОС №60/14.11.1997 год. 

1.4.1. Лекарски кабинет  със   ЗП 69.1 м2 с ОПС. 

1.4.2. Стоматологичен кабинет със ЗП 51.1 м2 с ОПС. 

          §1.9. В края на т.1.9 се изменя и допълва : Бивша автоспирка в с.Острово, кв.105, 

УПИ І – “За общ. обслужваща сграда” – масивна сграда със ЗП 30 м2 и дворно място от 

370 м2 по АОС №742/22.06.2004 год. 

        §1.11. В края на т.1.11 се допълва : масивна сграда със ЗП 96 м2 и пристройка към нея 

в строеж със ЗП 101.1 м2, полумасивна сграда със ЗП 33 м2 и дворно място от 505 м2 по 

АОС №177/16.05.2000 год. 

  § 1.12. В края на т.1.12 се допълва : по АОС №14/29.05.1997 год. 

1.12.1. Лекарски кабинет със ЗП 21.5 м2 с ОПС. 

1.12.2. Стоматологичен кабинет със ЗП 19.25 м2 с ОПС. 

        §1.13. В края на т.1.13 се допълва : - Лекарски кабинет със ЗП 20.2 м2 с ОПС по АОС 

№71/22.04.1998 год. 

       

   §2. Създава се нова т.2: 

Открива процедура за приватизация на обектите по т.1. 

   §3. Създава се нова т.3: 

Упълномощава кмета на общината да възложи дейностите по изготвянето на 

правните анализи и бизнес-оценките на обектите по т.1 чрез провеждане на процедура на 

пряко договаряне. 

         Годишният план за приватизация е отворен и може да бъде променян и допълван с 

решение на Общински съвет гр.Завет. 

 

ОТНОСНО: 

          1.8.Допълнение на списъка  на общински имоти, подлежащи на приватизация през 

2004 година. 

                                                    Р  Е  Ш Е Н И Е  № 89: 

 

            89. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.1, ал.2, т.3, чл.5, ал.2, чл.26, 

ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, чл.4, ал.4 от Наредбата за 

възлагане на дейности, свързани с подготовката за приватизация и следприватизационен 

контрол Общински съвет гр.Завет реши : 



1. Допълва списъка на общинските имоти, подлежащи на приватизация през 2004 год.: 

1.1. Пететажен жилищен блок ППП в строеж в гр.Завет, кв.82, УПИ І – “Жилищно 

строителство” със обща ЗП 1 232.27 м2 и мази 167.55 м2 с ОПС по АОС №40/06.11.1997 год. 

1.2. Бивша детска градина в гр.Завет, кв.50, УПИ ІІІ – “Поликлиника” - двуетажна 

масивна сграда със ЗП 930 м2 и дворно място 5 910 м2 по АОС №744/20.07.2004 год. 

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

обслужваща сграда” със ЗП 415 м2 и дворно място от 2 885 м2 по АОС №741/22.06.2004 год. 

1.4. Млекопункт в с.Брестовене, кв.19, УПИ  І – 617 със ЗП 42 м2 с ОПС по АОС 

№613/18.11.2002 год. 

1.5. Бръснарница в с.Брестовене, кв.19, УПИ  І – 617 със ЗП 18 м2 с ОПС по АОС 

№613/18.11.2002 год. 

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

201 м2 и дворно място от 930 м2 по АОС №88/28.12.1998 год. 

1.7. Казани в с.Прелез, кв.34, УПИ І – 274 със ЗП 68 м2 и дворно място от 1 180 

м2 по АОС №326/09.02.2001 год. 

1.8. Клуб на пенсионера в с.Сушево, кв.47, УПИ ІІ – “Клуб на пенсионера” със ЗП 

64 м2 и дворно място от 605 м2 по АОС №64/17.11.1997 год. 

2. Открива процедура за приватизация на обектите по т.1. 

3. Упълномощава кмета на общината да възложи дейностите по изготвянето на 

правните анализи и бизнес-оценките на обектите по т.1 чрез провеждане на процедура на пряко 

договаряне. 

4. Възлага на кмета на общината, след приемането от Общински съвет на правните 

анализи и приватизационните оценки, да извърши сделките по установения ред.  

5. Средствата, постъпили от приватизацията на обектите в отделните селища на 

общината, да се изразходват за благоустрояването на съответното населено място.       

              

ОТНОСНО: 

    1.9.Приемане  на правните анализи  и  приватизационните оценки на обекти, 

включени в списъка за приватизация през 2004 година. 

 

                                                   Р  Е  Ш Е Н И Е  № 90: 

 

 

     90/1/.Добавя към така направения списък т.1.20 :”Бивша детска градина в гр.Завет, 

кв.50,УПИ ІІІ – “Поликлиника” – двуетажна масивна сграда със ЗП 930 кв.м и дворно място от 

5 910 кв.м по АОС № 744/20.07.2004 година – 48 000 лв. 

    

              90/2/. 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 реши : 

1. Приема изготвените правни анализи и приватизационни оценки на обектите, както 

следва : 

3. Ограничение за участие в публичния търг с явно наддаване : 



3.1. По т.т.1.1.1, 1.2, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.7, 1.14, 1.15, 1.17 ще се допускат 

правоспособни лекари и стоматолози с регистрирана практика за първична медицинска помощ 

на територията на община Завет. 

3.2 По т.1.3.4 ще се допускат правоспособни фармацевти  и помощник фармацефти. 

3.3. За всички останали имоти по т.1 – юридидически и физически лица, 

регистрирани  на територията на община Завет. 

4. Начин и срок на плащане – достигнатата цена на обекта се заплаща в брой в левове в 

касата на Община Завет в деня на подписване на договора за продажба, като не се допускат 

други платежни средства. 

5. Определя стъпка на наддаване 10% от началната тръжна цена за съответния имот. 

6. Определя депозит за участие в търга – 10% от началната тръжна цена за съответния 

имот, който следва да бъде внесен в касата на Община Завет до 31-ия ден включително от 

датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. 

7. Тръжната документация се закупува от Дирекция “УТОС”, стая 208 на Община Завет 

срещу 100 лв., платими в брой в касата на общината до 30-ия ден включително от датата на 

обнародване на решението в “Държавен вестник”. 

8. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в 

деловодството на Община Завет до 17.00 часа на 31-ия ден включително от датата на 

обнародване на решението в “Държавен вестник”, а при повторен търг - до 17.00 часа на 38-ия 

ден включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”. 

9. Оглед на обектите се извършва до 31-ия ден включително от датата на обнародване 

на решението в “Държавен вестник” след закупуване на тръжна документация и предварителна 

заявка, а при повторен търг - до 17.00 часа на 38-ия ден включително от датата на обнародване 

на решението в “Държавен вестник”. 

10. Търгът ще се проведе на 33-ия ден от датата на обнародване на решението в 

“Държавен вестник” от 9.00 часа в заседателната зала в административната сграда на общината. 

11. При неявяване на кандидати да се проведе повторен търг на 40-ия ден от датата на 

обнародване на решението в “Държавен вестник” от 9.00 часа в заседателната зала в 

административната сграда на общината. 

12. Утвърждава тръжните документации и проектодоговорите като част от тях и 

упълномощава Кмета на Община Завет да подготви и проведе търга, да одобри спечелилите 

търга участници и да сключи приватизационните договори за покупко-продажба на описаните в 

т.1 обекти.                         

 

 

ОТНОСНО: 

         1.10.Предложение за частично изменение на квартал 13 от ПУП на с.Брестовене.    

                                                  Р  Е  Ш Е Н И Е  № 91: 

                                                 

         91.На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с  чл.9, ал.3 и чл.134, ал.1, т.2 от Закона за устройство на 

територията, Общинският съвет гр.Завет допуска процедура за изменение на действащия  ПУП  

на с.Брестовене  за квартал 13.  

 

ОТНОСНО: 

1.11.Проект за решение за утвърждаване на план-сметка на разходите за 

провеждане на традииционния селищен празник и тържествено честване на 30 

годишнината на  Завет за град. 

 

                                                 Р  Е  Ш Е Н И Е  № 92: 



 

92/1/.На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА , Общинският съвет гр.Завет утвърждава 

план-сметка на разходите за провеждане на  традиционния селищен празник и тържествено 

честване на 30 годишнината от обявяването на Завет за град  съгласно  Приложение. 

92/3/.Утвърждава план на бюджетен кредит в дейност 759 “Други дейности по културата” 

§ 1098 и ЕБК в размер на 5 810 лева за сметка на дейност 714 “Спортни бази за спорт  за 

всички” § 4301 от ЕБК. 

 

ОТНОСНО: 

         1.12.Поемането на разходите за гориво  за извънградско разстояние  за обслужване на 

патронираните лица от с.Острово, с.Брестовене и  с.Сушево общо 43 км на ден за сметка 

на  общинските приходи. 

                                                               

                                                  Р  Е  Ш Е Н И Е  № 94/1/: 

 

    94/1/.На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общинският  съвет гр.Завет определя: 

разходите за гориво за извънградско разстояние от 43 километра за разнос на храна  на 

патронираните  лица от с.Острово, с.Брестовене и с.Сушево да бъде  за сметка на   Общински 

приходи, считано от 01.06.2004 година.                             

 

ОТНОСНО: 

 

         1.13.Поемането на разходите за храна на Иван Пенчев Иванов. 

                                                               

                                                    Р  Е  Ш Е Н И Е  № 94/2/: 

 

    94/2/. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общинският  съвет гр.Завет определя:   

разходите за храна в Домашен социален патронаж /ДСП/ гр.Завет на Иван Пенчев Иванов от 

гр.Завет, ул.”Освобождение” № 13, ЕГН 4505215120 да бъдат за сметка на  Общински приходи, 

считано от 01.05.2004 година  до действителното пенсиониране на същия.      

                      

ОТНОСНО:                                                               

         1.14.Предоставяне на дарение на Община Тутракан. 

 

                                                  Р  Е  Ш Е Н И Е  № 94/3/: 

         

 

    94/3/. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и писмо с Вх-№ 08.00-14/17.06.2004 

година от Кмета на Община гр.Тутракан, Общинският  съвет гр.Завет предоставя във вид на 

дарение на Община Тутракан средства в размер на 300.00 /триста/ лева за изграждането на 

параклис “Свети Георги Победоносец” в мемориала “Военна гробница 1916 година”.Средствата 

за сметка на Общинските приходи. 

                     

ОТНОСНО: 

          1.15.Приемане на Наредба № 11 за символиката на град Завет. 

                                                                             Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

                                            

                                           Р  Е  Ш Е Н И Е  № 95/17:. 

 

         95/17/.На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА във връзка с чл.16 и чл.21, ал.1 , т.т.21 и 22 от 

ЗЧСМА, Общинският съвет  гр.Завет приема Наредба № 11 за символиката на град Завет. 
             



             

ОТНОСНО: 

1.16.Предложения за почетен гражданин и връчване на грамоти. 

 

                                                Р  Е  Ш Е Н И Е  № 96: 

 

           96/1/.На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, чл.26 от Наредба № 11 на Общинския 

съвет гр.Завет за символиката на град  Завет, във връзка с 30 годишнината от обявяването на 

Завет за град и за  изключителния и  принос за развитието на  град Завет и изграждането му 

като селище от нов тип, Общинският съвет -.Завет  удостоява със звание  “Почетен гражданин 

на град Завет” посмъртно Руска Семова Димитрова. 

           96/2/.На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.41 от  Наредба № 11 на Общинския съвет 

гр.Завет за символиката на град  Завет,  във връзка с 30 годишнината от обявяването на Завет за 

град и за приноса им за  икономическия просперитет на град Завет през седемдесетте и 

осемдесетте години на 20 век, Общинският съвет-Завет удостоява с Грамота  и Почетен знак на 

град Завет: 

                   2.1. Христо Илиев Христов 

                   2.2. Стоян Русев Киранов 

                   2.3. Иван Кирилов Керански 

 

          96/3/. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.41 от  Наредба № 11 на Общинския съвет 

гр.Завет за символиката на град  Завет,  във връзка с 30 годишнината от обявяването на Завет за 

град и за приноса им в  изграждането и укрепването на икономиката на община Завет в периода 

на демократичните промени и прехода към пазарно стопанство, Общинският съвет-Завет  

удостоява с Грамота и Почетен знак на град Завет: 

                3.1. Хасан Ахмед Башев 

                3.2. Сюлейман Велиев Селиманов 

                3.3. Мехмед Рашид Узунов 

                3.4. Сабри Расим Сар 
          

          96/4/. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.41 от  Наредба № 11 на Общинския съвет 

гр.Завет за символиката на град  Завет,във връзка с 30 годишнината от обявяването на Завет за 

град и  за  постиженията им в областта на спорта , Общинският съвет –Завет удостоява с 

Грамота и Почетен знак на град Завет: 

                4.1.Бойка Иванова Панджарова 

                4.2.Калин Боянов Влаев 

                4.3.Зекерие Юсеинов  Зекериев       

 

                   

        ПО ВТОРА ТОЧКА            

        РАЗНИ. 

        2.1.Насрочване на тържествено заседание на Общинския  съвет  гр.Завет. 

 

                                                          Р  Е  Ш Е Н И Е  № 97: 

 

         97.На основание 23, ал.2, т.1 от ЗМСМА  на 29.07.2004 година от 20.00 часа да  се проведе  

тържествено заседание на Общинския съвет гр.Завет при следния дневен ред: 

          1.Връчване на Удостоверение  за  “Почетен гражданин на град Завет” и почетния знак на 

град Завет на наследниците на Руска Семова Димитрова. 

          2.Връчване на грамоти и почетния знак на град Завет на общественици, допринесли през 

годините за изграждането  на град  Завет и за неговото социално-икономическо, културно  и 

спортно развитие. 



                   

          

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

                                               РЕДАКТОР-ПРОТОКОЛИСТ: /п/   /Кр.Цвяткова/ 

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


