
                 ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА  ОБЛАСТ 

 

 

                                                         П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

                                                                      № 11 

 

 

 Днес 15.07.2008 година от 16.00 часа в заседателната зала на Община гр.Завет на 

основание чл. 23, ал. 4, т. 1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

се проведе заседание на Общинския съвет гр.Завет. На заседанието присъстват 16  общински 

съветници, отсъства един, а именно – Шабан Ариф Шабан, общински  съветник от листата на 

БСП. 

Освен общинските съветници в  заседанието взеха участие: Ахтер Сюлейманов Велиев 

– Кмет на Община, Зюлфие Алиосман Исмаил – Зам.-кмет на Община, Халиме Мехмедова 

Добруджан – Секретар на Община,  Бехчет Хадживели – Кмет с. Острово, Динчер Османов 

Къров – Кмет с.Брестовене, Ферад Сафет Али - Кмет с.Иван Шишманово, Гюнер Юдаи – кмет 

с.Веселец, Зелиха Руфад – кмет с.Прелез, Атике Ешреф – кмет с.Сушево, Сезгин Юмер – 

гл.счетоводител, Нуртен Мехмед – гл.специалист при Дирекция „УТОС” . 

Председателят на Общинския съвет г-н Мехмед Хасан Халил откри заседанието  на 

Общинския съвет  и предложи то  да протече  при следния :  

 

                                                           Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 

 

           1. ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ. 

           ОТНОСНО:   

          1.1.Подписване на „Споразумение  за общинско сътрудничество”. 

                                                                     Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 
          1.2.Разваляне на договор  за възлагане на обществена поръчка „Поддържане чистотата на 

територията на община Завет”. 

                                                    Докл.:Д.Ковачев  -     Председател ПК „ТСУ” 

                                                                  Ю.Мемишева- Председател ПК”Финанси” 

          2.Разни. 

         Други предложения не се направиха. С последвалото гласуване Общинският съвет прие   с 

16/шестнадесет/ гласа „За” , против–0/нула/, въздържали се–0 /нула/ следното 

 

                                                          Р Е Ш Е Н И Е  №84: 

 

       Общинският съвет гр.Завет приема така направеното предложение за дневен ред  да стане 

дневен ред на настоящето заседание на съвета. 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ. 

ОТНОСНО:  

1.1.Подписване на „Споразумение  за общинско сътрудничество”. 

                                                                                        Докл.:А.Велиев – Кмет на Община 

       Предвид  това, че докладната записка бе разгледана  предварително от общинските 

съветници,  изказвания  по нея не се направиха. 

      Общинският съвет  гр.Завет прие следното       

 

 

    

 



 

                                                           РЕШЕНИЕ  №85:     

 

Областна администрация на Област Разград, в партньорство с Областна 

администрация на Област Търговище, ще кандидатстват по подприоритет 1.2. „Прозрачна и 

почтена държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет”. 

Схемата е насочена към централната администрация, областните и общинските администрации. 

Съгласно насоките за кандидатстване се насърчава подаването на проекти в 

партньорство /например между две областни администрации и общините в съответните 

територии/. Във връзка с това, както и поради желанието ни да работим съвместно, предлагат 

нашата община да се включи в проекта като партньор. 

Проектът предвижда изготвянето на комуникационни стратегии във всяка 

администрация, които да създават ефективна и устойчива система за управление на публичната 

информация, да гарантират отчетността и да усъвършенстват механизмите за превенция на 

корупцията. Като резултат ще се повиши общественото доверие към участващите в проекта 

администрации и ще се укрепи мрежата за сътрудничество между публичната администрация, 

гражданите и бизнеса. 

Като част от изпълнението на комуникационните стратегии се предвижда и 

извършваните на следните дейности във всички участващи администрации, съобразно техните 

нужди: 

� Поставяне на информационни табла и инфомати /киоски/; 

� Въвеждане на информационна система за автоматично телефонно 

обслужване; 

� Създаване или актуализиране на портали в интернет – страниците на 

администрациите: за достъп до публична информация, за осигуряване на 

пълна прозрачност в работата на общинските съвети, интернет – форуми и др. 

Предвижда се и 4 /четири/ - модулно съпътстващо обучение на общински служители, 

общински съветници, граждани, представители на бизнеса и др., относно публичната 

комуникация, прилагането на Закона за достъп до обществената информация, усвояването на 

механизми за противодействие на корупцията. Ще се издадат наръчници и брошури, в помощ 

на служителите, гражданите и бизнеса.   

            Предвид  изложеното  и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с 

чл. 61  от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от ЗФУКПС, Общинският  съвет гр. Завет 

16/шестнадесет/ гласа „за” , „против”–0/нула/, „въздържали се”–0 /нула/  

 

 

                                                    Р Е Ш И 

 

             1.Одобрява подписването на „Споразумение за общинско сътрудничество”, изготвено 

във връзка с проект „Ефективна комуникационна среда за открити и почтени администрации в 

областите  Разград и Търговище” по подприоритет 1.2. „Прозрачна и почтена държавна 

администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет”. 

2.Упълномощава Кмета на Общината да подпише споразумението по т.1. 

3.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

           Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 

 

 

 

 

 



         1.2.Разваляне на договор  за възлагане на обществена поръчка „Поддържане 

чистотата на територията на община Завет”. 

                                                    Докл.:Д.Ковачев  -    Председател ПК „ТСУ” 

                                                                 Ю.Мемишева- Председател ПК”Финанси”
 

        По докладната записка се направиха следните изказвания: 

        Динчер Къров – Не сме доволни от начина, по който се осъществява тази дейност. Никога 

не можем да разберем в кои дни  фирмата минава да  събира битови отпадъци. Ако са минали 

не почистват всички контейнери  в селото и хората имат основателни претенции. На по-голяма 

част от  контейнерите се изпочупиха колелата и няма кой да ги отремонтира. Тази фирма на 

този етап обслужва само три населени места в общината, а какво ще стане, когато от 

следващата година ще бъдем задължени  да се извозва сметта до регионалното депо в Разград и 

ще се наложи да се въведе организирано сметосъбиране и в малките села? 

         Емил Калинов – много хора имат претенции, че съвестно си плащат данъците, а пред 

техните домове няма съдове за смет и са принудени те сами да си извършват сметоизвозването 

на домакинските битови отпадъци. Тоест всички плащаме за тази услуга, но не всички се 

възползват от нея. Когато пред къщата  няма съдове и колата, която събира  буклука,   не  

минава.  Аз многократно съм занимаван от моите съграждани  по този въпрос. 

        Бехчет Хадживели – с г-н Пенев от Кубрат, който е представител на фирмата на 

територията на нашия регион винаги работим на „повикване”. Сега за първи път научавам, че 

те е следвало три пъти в месеца да събират и извозват сметта, при положение, че минават един 

път месечно. Винаги чакат да се препълнят контейнерите и  едва тогава  идват да ги почистят 

след многократни обаждания от наша страна. По този начин не може да се работи. Освен това 

съдовете не достигат за населението в село Острово. 

        Мехмед Хасан – разбира се, че след като прекратим този договор, Кметът ще търси 

начини  за временно  решаване на проблема, като потърси фирма  на която да възложи 

дейността сметосъбиране, докато  се проведе  процедура по надлежния ред. 

        От вчерашното заседание на постоянните комисии до днес, след съгласуване с юристите на 

общината  се  налагат малки технически промени при формулиране на решението, с които 

вносителите се съгласиха и предлагам на Вашето внимание следния проект за РЕШЕНИЕ:  

На 14.07.2006г. е сключен договор за срок от 10 години между Община гр.Завет, 

представлявана от Кмета г-н Ахмед Басри Топчу от една страна и  фирма „Гранд комерс” 

ЕООД гр.Варна, представлявана от г-н Божидар Борисов – Управител, за     поддържане 

чистотата на  следните  населените места:  гр.Завет, с. Брестовене и с.Острово. Предметът на 

договора е, както следва: 

� Събиране на смесени битови отпадъци със съдове; 

� Обезвреждане на смесени битови отпадъци, експлоатация и зариване на депо за битови 

отпадъци в гр.Завет; 

� Поддържане на депо за твърди битови отпадъци в гр.Завет; 

 Съгласно  чл.20, ал.2 от Договора за „Поддържане чистотата на територията на община 

Завет” минималната честота за извозване на битови отпадъци е както следва: 

� За гр.Завет – 1 /един/ път седмично- времетраене 2 дни; 

� За с.Брестовене – 3 /три/ пъти месечно; 

� За с.Острово -  3/три/ пъти месечно; 

  Наблюденията  показват, че фирма „Гранд комерс” ЕООД гр.Варна не изпълнява 

задълженията си по горепосочения договор коректно. Не са доставени необходимия брой 

контейнери, не  се  спазва фиксираната в чл.20, ал.2 от Договора честата на сметосъбиране. 

Една от причината, която фирмата посочва за  нередовно сметосъбиране и липсата на достъп до  

депото за твърди битови отпадъци в гр.Завет.  

           Многократно са постъпвали жалби от страна на граждани за некоректно сметосъбиране, 

за което фирмата е своевременно уведомявана, но това не е  довело  до подобряване на 

дейността по сметосъбирането. Г-н Божидар Борисов  от своя страна , едностранно се  опитва  

да променя договора, като налага изпълнението на нереални суми по дейността,  представяйки 

фактури за закупени контейнери,  без да прилага  необходимите документи по чл.2 от 



Договора.  Също така от представените  ежемесечни фактури не става ясно в какъв размер,    

коя част от Предмета на договора   покрива  тази фактура. 

      След многократните  възражения срещу представените от него документи 

взаимоотношенията между Възложителя и Изпълнителя са влошени,  стигнало се е до 

невъзможност за нормална комуникация между страните.  

           Възникналата ситуация и документацията към преписката са  разгледани подробно на 

съвместно заседание на двете постоянни комисии  „Устройство на територията, 

благоустрояване, комунални дейности и опазване на околната среда” и „Финанси , бюджет, 

местни данъци и такси, контрол по цените” при Общинския съвет, Същите установиха, че 

сключения договор за възлагане на обществена поръчка „Поддържане чистотата на територията 

на община Завет” като цяло е неизгоден за  Община Завет и не съдържа реално основание за 

неговото едностранно прекратяване от страна на възложителя. Двете комисии   излизат със 

съвместно  становище  за решаване на проблема. 

 

           Предвид  обществената значимост на проблема, гореизложените факти  и на основание 

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА  във връзка с чл.86, ал.1 от Правилника за организацията и 

дейността на  Общинския съвет – Завет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация,  Общинският съвет гр.Завет  

                                         

                                                                Р Е Ш И:                                     

          

          1. Възлага на Кмета на Община гр.Завет г-н  Ахтер Сюлейманов Велиев да развали  на 

считано от 16.07.2008 година договора  за възлагане на обществена поръчка „Поддържане 

чистотата на територията на община Завет”, сключен  между Община гр.Завет от една страна и  

-  фирма „Гранд комерс” ЕООД гр.Варна с Управител г-н Божидар Борисов от друга страна на 

общо основание. 

          2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

         Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 

       Други изказвания   и предложения не се направиха. С последвалото гласуване Общинският 

съвет гр.завет  прие  

 

                                                           РЕШЕНИЕ  №86:    

 

      На 14.07.2006г. е сключен договор за срок от 10 години между Община гр.Завет, 

представлявана от Кмета г-н Ахмед Басри Топчу от една страна и  фирма „Гранд комерс” 

ЕООД гр.Варна, представлявана от г-н Божидар Борисов – Управител, за     поддържане 

чистотата на  следните  населените места:  гр.Завет, с. Брестовене и с.Острово. Предметът на 

договора е, както следва: 

� Събиране на смесени битови отпадъци със съдове; 

� Обезвреждане на смесени битови отпадъци, експлоатация и зариване на депо за битови 

отпадъци в гр.Завет; 

� Поддържане на депо за твърди битови отпадъци в гр.Завет; 

 Съгласно  чл.20, ал.2 от Договора за „Поддържане чистотата на територията на община 

Завет” минималната честота за извозване на битови отпадъци е както следва: 

� За гр.Завет – 1 /един/ път седмично- времетраене 2 дни; 

� За с.Брестовене – 3 /три/ пъти месечно; 

� За с.Острово -  3/три/ пъти месечно; 

 

  Наблюденията  показват, че фирма „Гранд комерс” ЕООД гр.Варна не изпълнява 

задълженията си по горепосочения договор коректно. Не са доставени необходимия брой 



контейнери, не  се  спазва фиксираната в чл.20, ал.2 от Договора честата на сметосъбиране. 

Една от причината, която фирмата посочва за  нередовно сметосъбиране и липсата на достъп до  

депото за твърди битови отпадъци в гр.Завет.  

           Многократно са постъпвали жалби от страна на граждани за некоректно сметосъбиране, 

за което фирмата е своевременно уведомявана, но това не е  довело  до подобряване на 

дейността по сметосъбирането. Г-н Божидар Борисов  от своя страна , едностранно се  опитва  

да променя договора, като налага изпълнението на нереални суми по дейността,  представяйки 

фактури за закупени контейнери,  без да прилага  необходимите документи по чл.2 от 

Договора.  Също така от представените  ежемесечни фактури не става ясно в какъв размер,    

коя част от Предмета на договора   покрива  тази фактура. 

          След многократните  възражения срещу представените от него документи 

взаимоотношенията между Възложителя и Изпълнителя са влошени,  стигнало се е до 

невъзможност за нормална комуникация между страните.  

           Възникналата ситуация и документацията към преписката са  разгледани подробно на 

съвместно заседание на двете постоянни комисии  „Устройство на територията, 

благоустрояване, комунални дейности и опазване на околната среда” и „Финанси , бюджет, 

местни данъци и такси, контрол по цените” при Общинския съвет, Същите установиха, че 

сключения договор за възлагане на обществена поръчка „Поддържане чистотата на територията 

на община Завет” като цяло е неизгоден за  Община Завет и не съдържа реално основание за 

неговото едностранно прекратяване от страна на възложителя. Двете комисии   излизат със 

съвместно  становище  за решаване на проблема. 

 

           Предвид  обществената значимост на проблема, гореизложените факти  и на основание 

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА  във връзка с чл.86, ал.1 от Правилника за организацията и 

дейността на  Общинския съвет – Завет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация,  Общинският съвет гр.Завет с 16/шестнадесет/ гласа „за” , 

„против”–0/нула/, „въздържали се”–0 /нула/  

                                          

                                                                        Р Е Ш И:                                     

          

          1. Възлага на Кмета на Община гр.Завет г-н  Ахтер Сюлейманов Велиев да развали   

считано от 16.07.2008 година договора  за възлагане на обществена поръчка „Поддържане 

чистотата на територията на община Завет”, сключен  между Община гр.Завет от една страна и  

-  фирма „Гранд комерс” ЕООД гр.Варна с Управител г-н Божидар Борисов от друга страна на 

общо основание. 

          2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 

управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 

         Решението подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 

Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА 

РАЗНИ. 

           По втора точка  се направиха  следните изказвания: 

           Атике Ешреф – нека да се обърне внимание на фирмата, която  обслужва уличното 

осветление. 

           Ахтер Велиев – в момента тази фирма работи в Завет  и до края на юли  ще бъде само 

тук,  за да се подготви града да селищния  празник.  През месец август те ще се насочат по 

малките села и се надяваме до края на месец септември да се приключи изцяло работата в 

цялата община. 

           Димитър Ковачев – нека да се обърне внимание на гробищните паркове, не само в 

Завет, но и във всички населени места. 

           Ахтер Велиев – хората по временната заетост ще бъдат пренасочени всички към 

гробищните паркове и ще се въведат в ред. 



           Мустафа Добруджан – Какво ще правим за селищния празник? Завет не е само в 

центъра. Към  Исперих в края на града всичко е обрасло в тръни и мисля, че трябва да се 

почисти. Нека да се изпрати един  „Кировец” със сечка, за да се почисти. 

           Ахтер Велиев – ще изпратим нашите хора да почистят, но с „Кировец”  няма да стане. 

Ще потърсим  друг начин. Относно  празника, ще има конни състезания, пистата е почти 

готова, ще има концерт и  в общи линии това ще бъде. 

           Други изказвания не се направиха. 

       

           Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общинския съвет закри настоящето 

заседание в 17.00 часа. 

           Преписи от настоящия протокол да се представят на Областния управител на Областна 

администрация  с  център Разград и Районна прокуратура гр.Кубрат.      

 

 

 

 

 

РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ:  _______________       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: ________________          

                                                           /Кр.Цвяткова/                                                         /М.Хасан/                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Мустафа Добруджан – Какво ще правим за селищния празник? Завет не е само в 

центъра. Към  Исперих в края на града всичко е обрасло в тръни и мисля, че трябва да се 

почисти. Нека да се изпрати един  „Кировец” със сечка, за да се почисти. 

           Ахтер Велиев – ще изпратим нашите хора да почистят, но с „Кировец”  няма да стане. 

Ще потърсим  друг начин. Относно  празника, ще има конни състезания, пистата е почти 

готова, ще има концерт и  в общи линии това ще бъде. 

           Други изказвания не се направиха. 

       

           Поради изчерпване на дневния ред Председателят на Общинския съвет закри настоящето 

заседание в 17.00 часа. 

           Преписи от настоящия протокол да се представят на Областния управител на Областна 

администрация  с  център Разград и Районна прокуратура гр.Кубрат.      

 

                                                                                                             

 

 

 

            

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 

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

Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 

Гл.специалист:________________ 

                   /Кр.Цвяткова/ 


