
                          OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

                    От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                       Протокол № 28 / 24.01.2006  година 

 

 

 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

      ОТНОСНО:   

         1.1. Отмяна на Решения №№ 209 и 212/2/, приети по Протокол № 26 от 29.11.2005 

година на Общинския  съвет гр.Завет. 

                                                                                          Докл.: Мехмед Хасан – Председател  ОбС 

 

        По докладната записка  разисквания не се направиха. С последвалото гласуване 

Общинският съвет прие  следното 

 

                                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

        222. Отменя  свои  Решения  №№ 209 и 212/1/ , приети по Протокол № 26/29.11.2005 

година на Общинския съвет гр.Завет  поради  незаконосъобразност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                    OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 28 / 24.01.2006  година 

 

 

 

 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

      ОТНОСНО:   

          1.2.Използване на средствата, останали като преходен остатък към 31.12.2005 

година по бюджета на Община гр.Завет в размер на 70 205 лв. 

                                                            Докл.:А.Топчу – Кмет на Община          

 

 

          След   размяна на  мнения   Общинският  съвет  прие  следното 

 

                                                  Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е  : 

 

          223. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и § 32, ал.5 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 

2005 г,  приема преходния остатък към 31.12.2005г. в размер на 70 205 лв. да се използва през 

2006 г. както следва: 

• 7 000 лв за капиталови разходи - за заплащане на строителен надзор  по 

Споразумение за финансиране на Микропроект № 860 от 28.02.2005 г. ; 

• 63 205 лв. за местни дейности - за разплащане на част от  просрочените и 

неразплатените  разходи в местните дейности към 31.12.2005 г. 

 

            

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 



                    OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 28 / 24.01.2006  година 

 

 

 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

      ОТНОСНО:   

          1.3.Проект за решение за отпускане на безвъзмездна помощ по решение на 

Общинския съвет. 

                                                                                    Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

                   След   размяна на  мнения   Общинският  съвет  прие  следното 

 

                                                       Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е  : 

 

 

     224/1/. На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА отпуска безвъзмездна финансова 

помощ на Бисер Максимов Рачев  в размер на 800.00 / осемстотин/ лева. Средствата да бъдат 

изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 122 “Общинска администрация”, 

параграф 4214  /обезщетения и помощи  по решение на Общинския съвет/. 

      

           

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 28 / 24.01.2006  година 

 

 

 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

      ОТНОСНО:   

          1.3.Проект за решение за отпускане на безвъзмездна помощ по решение на 

Общинския съвет. 

                                                                                    Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

                   След   размяна на  мнения   Общинският  съвет  прие  следното 

 

                                                       Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е  : 

 

 

          224/2/.На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА отпуска безвъзмездна финансова 

помощ на Нурай Наджи Мехмед  в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева. Средствата да бъдат 

изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 122 “Общинска администрация”, 

параграф 4214  /обезщетения и помощи  по решение на Общинския съвет/. 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 28 / 24.01.2006  година 

 

 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

      ОТНОСНО:   

          1.4.Участие на Община Завет със собствени средства в размер на 20 % от общата 

стойност на микропроектите: “Реконструкция на централната част на гр.Завет”, 

“Реконструкция на централната част на с.Брестовене”, “Реконструкция на централната 

част на с.Острово”. 

                                                                                                      Докл.:А.Топчу – Кмет на Община     

 

         След   размяна на  мнения   Общинският  съвет  прие  следното 

 

                                                       Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е  : 

          225. На основание чл.21, ал.1, т.6  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация    дава  съгласие за  съфинансиране  в размер на 20% от общата стойност на  

микропроектите:  

           1. “Реконструкция на централната градска част на гр.Завет” 

           2. “Реконструкция на централната част на с.Брестовене” 

           3 .“Реконструкция на централната част на с.Острово” 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 28 / 24.01.2006  година 

 

 

 

 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

      ОТНОСНО:   

 

          1.5.Участие на Община Завет със собствени средства в  размер на 20 % от общата 

стойност на  микропроекта “Основен ремонт на сградата на  ОУ “Христо Ботев” 

с.Острово и спортна зала”. 

                                                          Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

 

                   След   размяна на  мнения   Общинският  съвет  прие  следното 

 

                                                       Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е  : 

          226. На основание чл.21, ал.1, т.6  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация    дава  съгласие за  съфинансиране  в размер на 20% от общата стойност на  

микропроект:  “Основен ремонт на ОУ “Христо Ботев” с.Острово и  спортна зала ”. 

            

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                           OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 28 / 24.01.2006  година 

 

          ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

      ОТНОСНО:   

          1.6.Одобряване на план- сметка  за приходи и разходи от такса за битови отпадъци 

и определяне  размера на таксата за битови отпадъци за 2006 година.        

                                                                               Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

                                                           Р   Е  Ш  Е  Н  И  Е  : 

 

 

     227/1/. На основание чл.21, ал.1, т.7  от ЗМСМА, във връзка с чл.62, чл.66,ал.1  и чл.67  от 

ЗМДТ одобрява план-сметка за приходи и разходи от такса битови отпадъци за 2006г. на 

Община Завет,  съгласно  приложения  № 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 

1.13, 1.14. 

 

         227/2/ . На основание чл.21, ал.1, т.7  от ЗМСМА,  във връзка с чл.62, чл.66,ал.1  и чл.67  от  

ЗМДТ определя размера на таксата за битови отпадъци за 2006г., за всяко населено място в 

Община Завет,  както следва:         

                                

І.За жилищните имоти на 

Физическите и юридическите                                                                                  4,0 ‰ 

  лица в гр.Завет, с.Острово и с.Брестовене :                                                              

                    

1.Сметосъбиране и сметоизвозване  

/осигуряване на съдове за ТБО, сметосъбиране и 

сметоизвозване/                                                                        

1.1 Завет                                             2,6‰ 

1.2 Острово                                        2,6‰ 

1.3 Брестовене                                       2,6‰ 

 

2.Обезвреждане на ТБО в депо                                                  

2.1 Завет                                                       0,8‰ 

2.2 Острово                                        0,8‰ 

2.3 Брестовене                             0,8‰ 

                                                                                                

3.Поддържане на чистота на териториите 

за обществено ползване          

3.1 Завет                                              0,6‰ 

3.2 Острово                                   0,6‰ 

3.3 Брестовене                                        0,6‰ 

 



 

ІІ.За нежилищни имоти на физически и  

юридически лица в гр.Завет, с.Острово и с.Брестовене:                                      10,0‰ 

 

 

1.Сметосъбиране и сметоизвозване 

/осигуряване на съдове за ТБО, сметосъбиране и  

сметоизвозване/                                                                              

1.1 Завет                                               3,9‰ 

1.2 Острово                               3,9‰ 

1.3 Брестовене                              3,9‰ 

 

2.Обезвреждане на ТБО в депо                                                     

2.1 Завет                                                         4,6‰ 

2.2 Острово                               4,6‰ 

2.3 Брестовене                              4,6‰ 

 

3.Поддържане на чистота на  териториите  

за обществено ползване                                                                 

3.1 Завет                                               1,5‰ 

3.2 Острово                                          1,5‰ 

3.3 Брестовене                                         1,5‰ 

 

 

ІІІ. За незастроени имоти /само земя/ за  

физически и юридически лица в гр.Завет,  

с.Острово и с.Брестовене:                                             1,6‰ 

   

1.Обезвреждане на ТБО в депо                                                                                  1,0 ‰ 

2.Поддържане на чистота на  териториите  

за обществено ползване                                                                                              0,6 ‰ 

 

 

ІV.За жилищните имоти на 

 физическите и юридическите лица в селата Прелез,  

Веселец, Ив.Шишманово и Сушево:                                                                                                                                   

                                                                                                                                       3,0 ‰ 

1.Обезвреждане на ТБО в депо                                                                                  1,5 ‰ 

2.Поддържане на чистота на  териториите  

за обществено ползване                                                                                              1,5 ‰ 

 

 

V.За нежилищните имоти на 

 физическите и юридическите лица в селата Прелез,  

Веселец, Ив.Шишманово и Сушево:                                                                          6,5 ‰ 

 

1.Обезвреждане на ТБО в депо                                                                                   5,0 ‰ 

2.Поддържане на чистота на  териториите  

за обществено ползване                                                                                               1,5 ‰      

 

VІ. За незастроени имоти /само земя/ за  



физически и юридически лица в селата Прелез,  

Веселец, Ив.Шишманово и Сушево:                                               1,6‰    

 
1.Обезвреждане на ТБО в депо                                                                                   1,0 ‰ 

2.Поддържане на чистота на  териториите  

за обществено ползване                                                                                               0,6 ‰ 

 

 

 

VІІ. Годишна такса според количеството на битовите отпадъци и съгласно план – сметката: 

 

1. За гр.Завет                   

 -за 1 бр. “Бобър” 1,1 м3,                                               394,00 лв./г 

 -за 1 бр. кофа “Мева”0,11м3                                                          79,00 лв./г  

 

Честота на извозване за кофа “Мева” 0,11м3  - 1 път седмично 

 Честота на извозване за контейнер “Бобър” 1,1м3  - 1 път седмично 

  

 

 

 

                                                    

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я 

 

НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗАВЕТ, ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ  № 28/24.01.2006 ГОДИНА 

           ПО  ПЪРВА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

      ОТНОСНО:   

          1.2.Използване на средствата, останали като преходен остатък към 31.12.2005 

година по бюджета на Община гр.Завет в размер на 70 205 лв. 

                                                            Докл.:А.Топчу – Кмет на Община          

 

 

         223. На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и § 32, ал.5 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 

2005 г,  приема преходния остатък към 31.12.2005г. в размер на 70 205 лв. да се използва през 

2006 г. както следва: 

• 7 000 лв за капиталови разходи - за заплащане на строителен надзор  по 

Споразумение за финансиране на Микропроект № 860 от 28.02.2005 г. ; 

• 63 205 лв. за местни дейности - за разплащане на част от  просрочените и 

неразплатените  разходи в местните дейности към 31.12.2005 г. 

 

       1.3.Проект за решение за отпускане на безвъзмездна помощ по решение на Общинския 

съвет. 

                                                                                    Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

 

     224/1/. На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА отпуска безвъзмездна финансова 

помощ на Бисер Максимов Рачев  в размер на 800.00 / осемстотин/ лева. Средствата да бъдат 

изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 122 “Общинска администрация”, 

параграф 4214  /обезщетения и помощи  по решение на Общинския съвет/. 

 

       224/2/.На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА отпуска безвъзмездна финансова 

помощ на Нурай Наджи Мехмед  в размер на 150.00 /сто и петдесет/ лева. Средствата да бъдат 

изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 122 “Общинска администрация”, 

параграф 4214  /обезщетения и помощи  по решение на Общинския съвет/. 

        

      1.4.Участие на Община Завет със собствени средства в размер на 20 % от общата 

стойност на микропроектите: “Реконструкция на централната част на гр.Завет”, 

“Реконструкция на централната част на с.Брестовене”, “Реконструкция на централната 

част на с.Острово”. 

                                                                                                      Докл.:А.Топчу – Кмет на Община     

 

       225. На основание чл.21, ал.1, т.6  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация    дава  съгласие за  съфинансиране  в размер на 20% от общата стойност на  

микропроектите:  

           1. “Реконструкция на централната градска част на гр.Завет” 

           2. “Реконструкция на централната част на с.Брестовене” 

           3 .“Реконструкция на централната част на с.Острово” 

                                  

 



           

 

          1.5.Участие на Община Завет със собствени средства в  размер на 20 % от общата 

стойност на  микропроекта “Основен ремонт на сградата на  ОУ “Христо Ботев” 

с.Острово и спортна зала”. 

                                                          Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

 

          226. На основание чл.21, ал.1, т.6  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация    дава  съгласие за  съфинансиране  в размер на 20% от общата стойност на  

микропроект:  “Основен ремонт на ОУ “Христо Ботев” с.Острово и  спортна зала ”. 

 

 

        1.6.Одобряване на план- сметка  за приходи и разходи от такса за битови отпадъци и 

определяне  размера на таксата за битови отпадъци за 2006 година.        

                                                                               Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

 

 

          227/2/ . На основание чл.21, ал.1, т.7  от ЗМСМА,  във връзка с чл.62, чл.66,ал.1  и чл.67  

от  ЗМДТ определя размера на таксата за битови отпадъци за 2006г., за всяко населено място в 

Община Завет,  както следва:         

                                

І.За жилищните имоти на 

Физическите и юридическите                                                                                  4,0 ‰ 

  лица в гр.Завет, с.Острово и с.Брестовене :                                                              

                    

1.Сметосъбиране и сметоизвозване  

/осигуряване на съдове за ТБО, сметосъбиране и 

сметоизвозване/                                                                        

1.1 Завет                                             2,6‰ 

1.2 Острово                                        2,6‰ 

1.3 Брестовене                                       2,6‰ 

 

2.Обезвреждане на ТБО в депо                                                  

2.1 Завет                                                       0,8‰ 

2.2 Острово                                        0,8‰ 

2.3 Брестовене                             0,8‰ 

                                                                                                

3.Поддържане на чистота на териториите 

за обществено ползване          

3.1 Завет                                              0,6‰ 

3.2 Острово                                   0,6‰ 

3.3 Брестовене                                        0,6‰ 

 

 

ІІ.За нежилищни имоти на физически и  

юридически лица в гр.Завет, с.Острово и с.Брестовене:                                      10,0‰ 

 

 



1.Сметосъбиране и сметоизвозване 

/осигуряване на съдове за ТБО, сметосъбиране и  

сметоизвозване/                                                                              

1.1 Завет                                               3,9‰ 

1.2 Острово                               3,9‰ 

1.3 Брестовене                              3,9‰ 

 

2.Обезвреждане на ТБО в депо                                                     

2.1 Завет                                                         4,6‰ 

2.2 Острово                               4,6‰ 

2.3 Брестовене                              4,6‰ 

 

3.Поддържане на чистота на  териториите  

за обществено ползване                                                                 

3.1 Завет                                               1,5‰ 

3.2 Острово                                          1,5‰ 

3.3 Брестовене                                         1,5‰ 

 

 

ІІІ. За незастроени имоти /само земя/ за  

физически и юридически лица в гр.Завет,  

с.Острово и с.Брестовене:                                             1,6‰ 

   

1.Обезвреждане на ТБО в депо                                                                                  1,0 ‰ 

2.Поддържане на чистота на  териториите  

за обществено ползване                                                                                              0,6 ‰ 

 

 

ІV.За жилищните имоти на 

 физическите и юридическите лица в селата Прелез,  

Веселец, Ив.Шишманово и Сушево:                                                                                                                                   

                                                                                                                                       3,0 ‰ 

1.Обезвреждане на ТБО в депо                                                                                  1,5 ‰ 

2.Поддържане на чистота на  териториите  

за обществено ползване                                                                                              1,5 ‰ 

 

 

V.За нежилищните имоти на 

 физическите и юридическите лица в селата Прелез,  

Веселец, Ив.Шишманово и Сушево:                                                                          6,5 ‰ 

 

1.Обезвреждане на ТБО в депо                                                                                   5,0 ‰ 

2.Поддържане на чистота на  териториите  

за обществено ползване                                                                                               1,5 ‰      

 

VІ. За незастроени имоти /само земя/ за  

физически и юридически лица в селата Прелез,  

Веселец, Ив.Шишманово и Сушево:                                               1,6‰    

 
1.Обезвреждане на ТБО в депо                                                                                   1,0 ‰ 

2.Поддържане на чистота на  териториите  



за обществено ползване                                                                                               0,6 ‰ 

 

 

 

VІІ. Годишна такса според количеството на битовите отпадъци и съгласно план – сметката: 

 

1. За гр.Завет                   

 -за 1 бр. “Бобър” 1,1 м3,                                               394,00 лв./г 

 -за 1 бр. кофа “Мева”0,11м3                                                          79,00 лв./г  

 

Честота на извозване за кофа “Мева” 0,11м3  - 1 път седмично 

 Честота на извозване за контейнер “Бобър” 1,1м3  - 1 път седмично 

  

 

 

 

                     

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 

            

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 



 

 


