
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ЗАВЕТ * РАЗГРАДСКА  ОБЛАСТ 
 
 
                                                         П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
  
                                                                      № 39 
 
 

Днес 23.08.2010 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 редовно  заседание на Общинския съвет гр.Завет. На заседанието присъстват   
всички  17 /седемнадесет/  общински съветници. 

Освен общинските съветници в  заседанието участие взеха: Ахтер Сюлейманов Велиев 
– кмет на Община,  Динчер  Къров – кмет с.Брестовене, Бехчет Хадживели – кмет с.Острово, 
Гюнер Юдаи – кмет с.Веселец, Зелиха Руфад – кмет с.Прелез, Атике Ешреф – кмет с.Сушево, 
Ферад Сафет Али – кмет с.Иван Шишманово,  Сезгин Юмер – гл.счетоводител, Виолетка 
Кулева – директор на дирекция „УТОС”. 
           Председателят  на Общинския съвет г-н Мехмед Хасан  Халил откри заседанието и  
предложи  то   да протече  при следния   
 

Д Н Е В Е Н    Р Е Д: 
 

          1. ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  
         ОТНОСНО:                                                                                                           

                 1.1. Изменение бюджета на Община Завет за 2010 година, приет с Решение № 231 по 
Протокол №32/29.01.2010г. на Общинския съвет гр.Завет.   
                                                                                              Докл.:А.Велиев – Кмет на Община Завет 
         1.2. Отпускане на персонална пенсия по чл.92 от КСО на Сенай Севгинов Яхов  и Сунай 
Севгинов  Яхов от  с.Брестовене, ул-„Йордан Йовков” № 3. 
                                                                                              Докл.:А.Велиев – Кмет на Община Завет 
                                               

                 2.Разни. 
         С последвалото гласуване със  17/седемнадесет/ гласа „За” , „Против”–0/нула/, 
„Въздържали се”–0 /нула/  Общинският съвет гр.Завет прие така направеното предложение за 
дневен  ред  да стане  дневен ред на настоящето заседание. 
       ПО ПЪРВА ТОЧКА 

        ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  
      ОТНОСНО:                                                                                                           

             1.1. Изменение бюджета на Община Завет за 2010 година, приет с Решение № 
231 по Протокол №32/29.01.2010г. на Общинския съвет гр.Завет.   

   
                                                                                   Докл.:А.Велиев – Кмет на Община Завет 
 
    По актуализацията на  бюджета се направиха следните коментари: 
    Юлвие Мемишева – Председател на ПК „Финанси” - предвид финансовата криза  се 
направиха промени в държавния бюджет  и оттам  се налага и тази промяна в бюджета  на 
общината. Кметът  и  гл.счетоводител ни увериха, че администрацията  ще се справи в рамките 
на тези средства. Ние  се запознахме  подробно  с промените в бюджета на заседание на ПК 
„Финанси”, на заседание на всички постоянни комисии, както и на общественото обсъждане на 
бюджета и поради това други  забележки и промени  няма да  предлагаме. Предлагам да 
гласуваме проекта за решение по докладната записка. 
    Ахтер Велиев – основно намалението на бюджета е в разходната част на издръжката на 
администрацията и ще се  опитаме да се вместим в този бюджет.  В края  на годината ще стане 



ясно дали  сме си направили добре сметката. Притеснения имаме относно  снегопочистването, 
защото  средствата  ни за тази дейност са крайно ограничени, а климатичните условия в нашата 
община са неблагоприятни. В рамките на наличните финанси ще трябва да преработим 
големите проекти за канализацията на Завет и големите села, за да имаме готовност в началото 
на следващата година да кандидатстваме с тях. Ще трябва да се изготвят по едни проект за 
малките населени места, за да имаме готовност да реагираме при необходимост. За тези неща 
ще ни бъдат необходими средства. 
      Други коментари не се направиха. Общинският съвет прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 266: 
Съгласно разпоредбите на чл.18 от Закона за общинските бюджети /ЗОБ/,  при изменения в 

макроикономическите условия, възникване на неотложни потребности или други непредвидими 
обстоятелства, настъпили през бюджетната година, общинският съвет актуализира бюджета по 
реда, по който е бил приет. 

       Предложен е актуализиран бюджет за 2010 г. 

       Същият е изготвен  в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за 
държавния бюджет на РБ за 2010 г. и съобразно процедурата, регламентирана с чл.11, ал.6, 
чл.30, ал.4 от ЗОБ, Наредба № 10 на Общинския съвет гр.Завет  за  условията и реда  за 
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет.  Промените по бюджета  са 
разгледани от обществеността на публично обсъждане, проведено на 20.08.2010г. в сградата на 
общинската администрация. 
       Предвид изложеното  и  на основание чл. 21, ал.1, т.6 и ал.2   от ЗМСМА, чл. 18 от 
Закона за общинските бюджети и във връзка с разпоредбите на Закона за изменение и 
допълнение на ЗДБРБ за 2010г., чл.44 от  Наредба №10 на Общинския съвет гр.Завет за 
условията и реда  за  съставянето, изпълнение и отчитането на общинския бюджет,  
Общинският  съвет гр. Завет  със  17/седемнадесет/ гласа „За” , „Против”–0/нула/, 
„Въздържали се”–0 /нула/  от проведено,  съгласно  чл.27, ал. 5  от ЗМСМА, поименно 
гласуване, както следва:  
 
№  
по 
ред 

 
Име, презиме и фамилия на общинския 
съветник 

Начин на гласуване на 
съветника 

/за, против, въздържал се/ 
01 Димитър Стефанов Ковачев ЗА 
02 Емил Калинов Стефанов ЗА 
03 Ерол Дауд  Юсеин ЗА 
04 Мехмед Рашид Сюлюман ЗА 
05 Мехмед Хасан Халил ЗА 
06 Мехти Илми Махмуд ЗА 
07 Мустафа Ахмед Добруджан ЗА 
08 Ниязи Ниязиев Мехмедов ЗА 
09 Осман Юсеин Осман ЗА 
10 Селиман Илмаз Вели ЗА  
11 Сунай Мехмед Ахмед ЗА 
12 Сюзан Али Хюсмен ЗА 
13 Хюсеин Хайри Руфи ЗА 
14 Шабан Ариф Шабан ЗА 
15 Юлвие Хасан Мемишева ЗА 
16 Юмер Али Юзеир ЗА 
17 Юсеин Адемов Зекериев ЗА 
       Общо гласували: 17 

 
 

Р Е Ш И: 



  
1.  Изменя Решение № 231, прието  по Протокол № 32/29.01.2010г. но Общинския 

съвет гр.Завет за  приемане  бюджета на община Завет за 2010 г. както следва: 
§ 1. Т.1 се изменя, както следва: 
    1.1. ПО ПРИХОДА ОБЩО 

било става 
5 182 214 лв 5 080 483лв 

   /разпределени по параграфи съгласно Приложение  №1 / 
в т.ч. 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности 
било става 

3 467 353 лв 3 497 873 лв 
  / разпределени по параграфи съгласно Приложение  № 2 / 
в т.ч.: 

1.1.1.1 Взаимоотношения с ЦБ  3 029 443 лв. 
1.1.1.2. Преходен остатък от 2009 г. в размер на  351 102 лв.  
1.1.1.3. Неданъчни приходи в размер на  48 894 лв. 
1.1.1.4. Получени трансфери 68 434 лв. 
    
1.1.2. Приходи за местни дейности 

било става 
1 714 861 лв 1 582 610 лв 

  /съгласно Приложение № 3 / 
 В т.ч. 

ВИД ПРИХОД БИЛО СТАВА 
Данъчни приходи 255 000 255 000 
Неданъчни приходи 678 007 635 600 
Обща изравнителна субсидия 631 700 582 500 
Целева субсидия за капиталови 
разходи 

169 600 144 100 

Получени трансфери 0 8 856 
Получени трансфери 6 6 
Операции с финансови активи и 
пасиви 

-19452 - 19452 

Временни безлихвенни заеми 0 - 24 000 
 

   
    1.2. ПО РАЗХОДА ОБЩО 

БИЛО СТАВА 
5 182 214 лв. 5 080 483 лв 

 
    /разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение  № 4 / 

в т.ч.:     

1.2.1 За делегирани държавни дейности  
 

БИЛО СТАВА 
3 467 353 ЛВ 3 497 873 ЛВ 

 /разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение  № 4 /  
  

1.2.2 За местни дейности 
БИЛО СТАВА 

1 704 918 лв 1 530 485 лв 



/разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение  № 4 / 
 

1.2.3. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи 
 

БИЛО СТАВА 
9 943 лв 52 125 лв 

  съгласно приложение № 4 
 

          1.3. Приема изменения поименен списък за  капиталови разходи предвидени в бюджета 
на Община Завет  от целевата субсидия за капиталови разходи и от местни приходи в размер на 
441 792 лв. /съгласно Приложение № 5 и 6 / 
 

§ 2. Т.6 се изменя, както следва: 
6. Утвърждава субсидия  за читалища, регистрирани в съда като юридически лица с 

нестопанска цел и са вписани в регистъра на Министерство на културата в размер на  134 395 
лв. /съгласно Приложение № 7 /  

 
2.  Задължава кмета да разпредели одобрените средства по общинския бюджет по 

пълна бюджетна класификация и по тримесечия; 
 3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
       Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на  АПК. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     1.2. Отпускане на персонална пенсия по чл.92 от КСО на Сенай Севгинов Яхов  и Сунай 
Севгинов Яхов от  с.Брестовене, ул-„Йордан Йовков” № 3. 
                                                                                         Докл.:А.Велиев – Кмет на Община Завет 
     Предвид   това, че   докладната записка  бе разгледана на заседание на постоянните комисии,  
изказвания  по нея не се направиха. 
     Общинският  съвет  гр.Завет прие следното    
 

РЕШЕНИЕ №267: 
 

     Съгласно чл.92 от Кодекса за социалното осигуряване /КСО/,  Министерският съвет по 
определени от него условия и ред в изключителни случаи може да отпусне пенсия на лица, по 
отношение  на които не са налице някои от изискванията на този кодекс. Това са така 
наречените персонални пенсии. Възможности за получат  този вид пенсия, съгласно чл.7, ал.2, 
т.1 от Наредба за  пенсиите и осигурителния стаж /приета с ПМС №30 от 10.03.2000 година/ 
имат  деца без право на наследствена пенсия от починал родител. 
         Сенай Севгинов Яхов и Сунай Севгинов Яхов са  родени на 29.04.1995г. от майка Рузие 
Сюлейманова Якубова и баща  Севгин Яхов Якубов. Семейството живее в с.Брестовене , 
община Завет. 
         На 18.04.2010 година бащата Севгин Яхов Якубов умира  от остър  инфаркт на миокарда  
на 38 годишна възраст. 
        На 25.05.2010 година майката Рузие Сюлейманова Якубова  подава молба  до НОИ – 
РУСО гр.Разград за отпускане на наследствена пенсия  на децата  от починал родител. 
       Съгласно изискванията на чл.74, ал.1 от КСО, осигурените лица имат право на пенсия за 
инвалидност  поради общо заболяване, ако са загубили работоспособността си и имат 
осигурителен стаж до датата на инвалидизирането  /смъртта/ в размера на 5 години, ако са на 
възраст   над 30 години. 
        Предвид това, че починалият Севгин Яхов Якубов  има едва 03г.08.м и 16 дни трудов стаж 
и не отговаря на условията на чл.74, ал.1, т.4 от КСО, РУСО – Разград отказват отпускането на 
наследствена пенсия на децата. 
        Децата са близнаци, в момента учат в Средно общообразователно училище в гр.Кубрат и 
са  показали отличен успех в училище. 
        Майката и децата нямат други източници на доходи, освен детските  добавки  и единствена  
възможност за издръжка на  децата, които желаят да продължат успешно средното си  
образование,   остава отпускането на персонална пенсия по чл.92 от КСО. 
        Предвид изложеното  и   на  основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,  във връзка с чл.7, 
ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите  и осигурителния стаж и чл.92 от КСО, Общинският  съвет 
гр.Завет  със  17/седемнадесет/ гласа „За” , „Против”–0/нула/, „Въздържали се”–0 /нула/   

 
РЕШИ: 

 
           1. Да се внесе предложение  в  Министерския съвет на Република България за отпускане 
на персонална пенсия по чл.92 от Кодекса за социалното осигуряване на Сенай Севгинов Яхов 
и Сунай Севгинов Яхов от   с.Брестовене, ул.”Йордан Йовков” № 3,, деца на Рузие 
Сюлейманова Якубова от същото село. 
          2. Предлага на Министъра на труда и социалната политика да внесе предложение в 
Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на  лицата  по т. 
1 от  настоящето решение. 
          3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
       Настоящото решение 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  изказвания не се направиха. 



        Поради изчерпване на дневния ред   заседанието  бе  закрито   в 17.00 часа. 
        Настоящият протокол се  направи в  два еднообразни екземпляра, един за Общинския съвет, 
един да се представи на Областния управител на Областна администрация  с  център Разград и 
препис от протокола  да се изпрати на Районна прокуратура гр.Кубрат. 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 
Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 
Гл.специалист:________________ 

                /Кр.Цвяткова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ:  _______________     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: ________________          
                                                           /Кр.Цвяткова/                                                         /М.Хасан/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 
Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 
Гл.специалист:________________ 

                /Кр.Цвяткова/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕДАКТОР - ПРОТОКОЛИСТ:  _______________     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: ________________          
                                                           /Кр.Цвяткова/                                                         /М.Хасан/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:          / п/        /М.Хасан/ 
Вярно с оригинала при ОбС – Завет. 
Гл.специалист:________________ 

                /Кр.Цвяткова/ 
 
 


