
                                   OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 32 / 26.05.2006  година 

 

 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА 

         Изпълнение на Общинска програма за закрила на  детето 2005 година. 

                                                                             Докл.:М.Хатиб – Директор Д”СП” 

         ПО ТРЕТА ТОЧКА 

         Приемане на Програма за закрила на детето в община Завет за 2006 година. 

                                                                             Докл.:М.Хатиб – Директор Д”СП” 

 

         С последвалото гласуване Общинският съвет  прие  следните 

  

                                                   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 

         256/2/.На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общинският съвет гр.Завет приема 

отчета за изпълнение на  програмата за закрила на детето  за  2005 година. 

         256/3/.На основание  чл.21, ал.2, т.12 от ЗМСМА, Общинският съвет гр.Завет приема  

Програма за закрила на детето в община Завет  за 2006 година. 

          Гласували за решенията – 12. Против -  няма. Въздържали се – 1. 

         256/4/.Общинският съвет възлага на Кмета на Община гр.Завет да организира и проведе 

работна среща с участието на ПК” Образование и култура” при Общинския съвет, МКБППМН,  

отдел  “Закрила на детето” при Д”СП” гр.Завет, на която да се  обсъди  и вземе решение за  

организиране на свободното време на децата през лятната ваканция. 

 

 

 

 

 

                                               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 № 32 / 26.05.2006  година 

 

 

          ПО  ЧЕТВЪРТА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

          4.1. Изменение  на Структурата на Общинска администрация Завет.  

                                                                              Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

          По докладната записка  коментари не се направиха. С последвалото гласуване 

Общинският съвет прие  следното 

  

                                                      Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

         257.На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация   във връзка с  § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

вътрешния  одит  в публичния сектор, Общинският съвет: 

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

численост от 51.5 щ.бр., считано  от 01.05.2006 г. 

                2.Определя увеличението от 1 щ.бр. да е в частта на Дирекция “Финанси, правно-

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

става  от 26.5 щ.бр. на 27.5 щ.бр., в т.ч. запазва утвърдения щат на отдел “Финанси и 

управление на собствеността” от 10 щ.бр. 

  

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 
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                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 32 / 26.05.2006  година 

 

 

          ПО  ЧЕТВЪРТА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:   

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

патронираните  лица от с.Острово, с.Брестовене,  с.Сушево и с.Прелез, общо 50  км на ден 

за сметка на  общинския  бюджет. 

                                                                    Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

          По докладната записка  коментари не се направиха. С последвалото гласуване 

Общинският съвет прие  следното 

  

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

 

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

разходите за гориво за извънградско разстояние от 50  километра дневно   за разнос  на храна  

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

бюджета на Община гр.Завет, “Местни дейности”, функция V, дейност 524 – “Домашен 

социален патронаж” , § 1016 – “Вода, горива и ел.енергия”, считано от 01.05.2006  година. 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 
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                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Е 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 32 / 26.05.2006  година 

 

 

          ПО  ЧЕТВЪРТА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:   

     4.3. Регистрация на Община Завет в съответствие с изискванията на ЗРТ. 

                                                                              Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

         По докладната записка  коментари не се направиха. С последвалото гласуване 

Общинският съвет прие  следното 

  

                                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

         259.На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА , Общинският съвет гр.Завет 

възлага на Кмета на Община Завет г-н Ахмед Топчу да  подпомогне реализацията на проект 

“Създаване на местно радио “Завет”, чрез извършване на следните дейности: 

              1. Регистрация на  Община Завет в съответствие с изискванията на Закона за радиото и 

телевизията и действащото законодателство  на РБ  за създаване на радиопрограма  и нейното 

разпространение чрез кабел на територията на община Завет. 

              2. Определяне на помещение, общинска собственост, за нуждите на  община Завет за 

извършване на дейността по предходната точка. 

 

 

 

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 
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                                                                                               ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

 

                                                   Р  Е   Ш   Е   Н   И   Я 

 

               От заседание на Общинския съвет гр.Завет , област Разград 

                                   Протокол № 32 / 26.05.2006  година 

 

 

          ПО  ВТОРА   ТОЧКА 

         Изпълнение на Общинска програма за закрила на  детето 2005 година. 

                                                                             Докл.:М.Хатиб – Директор Д”СП” 

         ПО ТРЕТА ТОЧКА 

         Приемане на Програма за закрила на детето в община Завет за 2006 година. 

                                                                             Докл.:М.Хатиб – Директор Д”СП” 

 

         С последвалото гласуване Общинският съвет  прие  следните 

  

                                                   Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 

         256/2/.На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Общинският съвет гр.Завет приема 

отчета за изпълнение на  програмата за закрила на детето  за  2005 година. 

         256/3/.На основание  чл.21, ал.2, т.12 от ЗМСМА, Общинският съвет гр.Завет приема  

Програма за закрила на детето в община Завет  за 2006 година. 

          Гласували за решенията – 12. Против -  няма. Въздържали се – 1. 

         256/4/.Общинският съвет възлага на Кмета на Община гр.Завет да организира и проведе 

работна среща с участието на ПК” Образование и култура” при Общинския съвет, МКБППМН,  

отдел  “Закрила на детето” при Д”СП” гр.Завет, на която да се  обсъди  и вземе решение за  

организиране на свободното време на децата през лятната ваканция. 

 

          ПО  ЧЕТВЪРТА   ТОЧКА. 

          ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ . 

          ОТНОСНО:  

          4.1. Изменение  на Структурата на Общинска администрация Завет.  

                                                                              Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

                                                      Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

         257.На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация   във връзка с  § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

вътрешния  одит  в публичния сектор, Общинският съвет: 

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

численост от 51.5 щ.бр., считано  от 01.05.2006 г. 

                2.Определя увеличението от 1 щ.бр. да е в частта на Дирекция “Финанси, правно-

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

става  от 26.5 щ.бр. на 27.5 щ.бр., в т.ч. запазва утвърдения щат на отдел “Финанси и 

управление на собствеността” от 10 щ.бр. 

                           

           



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

патронираните  лица от с.Острово, с.Брестовене,  с.Сушево и с.Прелез, общо 50  км на ден 

за сметка на  общинския  бюджет. 

                                                                    Докл.:А.Топчу – Кмет на Община 

           

                                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

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

разходите за гориво за извънградско разстояние от 50  километра дневно   за разнос  на храна  

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

бюджета на Община гр.Завет, “Местни дейности”, функция V, дейност 524 – “Домашен 

социален патронаж” , § 1016 – “Вода, горива и ел.енергия”, считано от 01.05.2006  година. 

 

          ОТНОСНО:   

     4.3. Регистрация на Община Завет в съответствие с изискванията на ЗРТ. 

                                                                              Докл.: А.Топчу – Кмет на Община 

          

                                                    Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

         259.На основание чл.21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8  от ЗМСМА , Общинският съвет гр.Завет 

възлага на Кмета на Община Завет г-н Ахмед Топчу да  подпомогне реализацията на проект 

“Създаване на местно радио “Завет”, чрез извършване на следните дейности: 

              1. Регистрация на  Община Завет в съответствие с изискванията на Закона за радиото и 

телевизията и действащото законодателство  на РБ  за създаване на радиопрограма  и нейното 

разпространение чрез кабел на територията на община Завет. 

              2. Определяне на помещение, общинска собственост, за нуждите на  община Завет за 

извършване на дейността по предходната точка. 

 

 

                        

 

 

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

                                               Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

                                               Гл.специалист:________________ 

                                                                            /Кр.Цвяткова/ 

 

 

 


