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OБЩИНСКИ СЪВЕТ  ЗАВЕТ  *  ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

                                  

                                                                                                  ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ! 

                                                                                                      

                                                          Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 

 

                          От  заседание на  Общинския съвет  гр. Завет, област Разград 
                                             Протокол  №  43  от  17.03.2015  година 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА 

        ДОКЛАДНИ  ЗАПИСКИ.  

        ОТНОСНО:   
       1.1. Участие на Община Завет във Фонд „Общинска солидарност”- целева дейност към 

НСОРБ.  
                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
        Общинският съвет гр.Завет с 16(шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 

„Въздържали се”– 0(нула) от проведеното  поименно  гласуване, прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 301: 

 

През изтеклата 2014 г. страната ни бе засегната от екстремни природни явления. Повечето 
пострадали общини отчетоха, че в началото на кризисните ситуации, когато е най-необходимо 
спешно ангажиране на техника и екипи за спасяване на хора и предотвратяване на разрастването 
на последствията, те не са разполагали с необходимите финансови ресурси за покриване на тези 
трудни за планиране, но неотложни за извършване разходи. 

По настояване на общините, с оглед ограничените приходи по общинските бюджети и 
невъзможността точно да бъде предвидено времето на настъпване и мащаба на подобни събития, 
Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България на 3 декември 
2014 г. прие промени в Устава, чрез които се предвиди възможност за създаване на Фонд 
„Общинска солидарност“. Целта на Фонда е чрез междуобщинска подкрепа, пострадалите общини 
да бъдат подпомогнати финансово за разплащането именно на тези разходи, без да се замества 
съществуващата държавна политика на подпомагане. С функционирането на Фонда постепенно 
ще се акумулират по-значителни средства за  първоетапна  реакция на общините. 

Основните характеристики и функции на Фонда са описани в приетия от Управителния 
съвет (УС) на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Правилник 
за устройството и дейността на Фонд „Общинска солидарност“, представен в Приложение №1. 
          Предвид изложеното, с оглед участието на Община Завет във Фонда, както и с цел внасяне 
на предвидените вноски, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23  във връзка с чл. 27, ал. ал. 3, 4 и 5 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 31, ал. 6 от Устава на 
Националното сдружение на общините в Република България и Правилника за устройството и 
дейността на Фонд „Общинска солидарност“, приет с Решение №2 от Протокол № 35 от 
30.01.2015 г. на УС на НСОРБ,  Общинският  съвет гр. Завет         

РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие за участие на Община Завет във Фонд „Общинска солидарност“ – целева 

дейност към НСОРБ. 
2.Определя участието на общината във Фонда със следните вноски: 
2.1. встъпителна вноска в размер на 1000,00 лв; 
2.2. годишна вноска за 2015 г. в размер на 300,00 лв; 
3. Определя г-н Ахтер Сюлейманов Велиев, Кмет на община Завет,  за представител на 

Община Завет в Общото събрание на Фонда. 
4.Възлага на Кмета на общината да: 
4.1. Внесе определените по т. 2 вноски във Фонда в сроковете, съгласно Правилника за 

устройството и дейността му; 
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4.2. Подава пред Фонда искания за временно финансово подпомагане при възникнала 
необходимост при условията и реда на Правилника за устройството и дейността му; 

4.3. Подписва съответните документи, свързани с ползването на временно финансово 
подпомагане по т. 4.2. 

4.4. Възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в 
определените в Правилника срокове. 

Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния управител 
на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 
 

 

        ОТНОСНО:   
               1.2. Разглеждане на Заявление с Вх. № 01-35 от 10.02.2015 година за достъп до 

информация..  
                                                                                              Докл.:М.Хасан-Председател ОбС  
      Общинският съвет гр.Завет с 9 (девет) гласа „За”, „Против”– 5  (пет), „Въздържали се”– 2 

(два) от проведеното  гласуване, прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 302: 

 

       В деловодството на Общинския съвет – Завет е постъпило Заявление  с Вх. № 01-35 от 
10.02.2015 година за достъп до информация от Биляна Гяурова-Вегертседер – Директор на 
Фондация „Български институт за правни инициативи” с адрес гр. София, ул. „Г.С.Раковски” 
№132а, ет.3. 
       В заявлението  се иска във връзка с изпълнението на проекта „Съдебни заседатели-активни 

граждани  за реално участие в правосъдието”    и на основание чл.3 и чл.4 от Закон за достъп по 
обществена информация,   да бъде предоставена информация по въпроси, касаещи  организацията, 
съставянето и гласуването на списъците с кандидати за съдебни заседатели  от Общинския  съвет  
гр. Завет, както следва: 

 
1. За кои съдилища Вашият общински съвет предлага кандидати за съдебни 

заседатели? 

 

2. Кога е проведен последния конкурс за съдебни заседатели във Вашата община и 

за кой съд? 

 

3. Колко са били кандидатите на последния конкурс за съдебни заседатели  във 

Вашата  община? 

 

4. Какви критерии за  допустимост на  кандидатите за съдебни заседатели, извън 

минимално определените  в нормативната уредба, е определил Общинския съвет 

във Вашата община при провеждането на последния конкурс за съдебни 

заседатели  и с какъв  документ е сторено  това?   

 

5. Колко кандидати за съдебни заседатели са поискани  от Вашата община от : 

      А. Окръжен  съд, в чиито район попада Вашата община, при последния конкурс за 

заседатели за съответния районен съд? 

      Б. Апелативния съд, в чиито район попада Вашата община, при последния 

конкурс за съдебни заседатели в  съответния окръжен съд? 

 

6. Какво е квотното разпределение на избраните съдебни заседатели, 

      според политическите сили, представени във Вашия  общински  

      съвет? 
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7. Колко кандидати за съдебни заседатели е предложил Вашият общински съвет за 

избор  от общото събрание на съдиите на: 

      А. Окръжния  съд, при последния конкурс за заседатели за  районния съд? 

      Б. Апелативния съд, при последния конкурс за съдебни заседатели за   окръжния  

съд? 

  

8. Поддържа ли Вашата общинска администрация списък с действащите съдебни 

заседатели? 

   

В  Заявлението с Вх. № 01-35 от 10.02.2015 година се иска да се предостави копие от  
всички документи, издадени от общинската  администрация  включително,  но не само, заповеди, 
инструкции, съобщения, с които се урежда  организацията, избора на всички въпроси, касаещи 
съдебните заседатели.  Исканата информация да се изпрати под формата на  копия от съответния 
документ на хартиен носител или по електронен път. 
            След  справка със Закона за  достъп до обществена  информация се установи, че 
постъпилото  Заявление с Вх. № 01-35 от 10.02.2015 година, е основателно. Заявителят е субект с 
право на достъп до обществена информация по чл. 4 от Закона за  достъп до обществена  
информация (ЗДОИ). В отговор на запитването  Общинският съвет гр. Завет е в състояние  да 
предостави информация по  Заявлението. 
             Съгласно чл.3 от  ЗДОИ: „Чл. 3. Този закон се прилага за достъп до обществената 

информация, която се създава или се съхранява от държавните органи, техните териториални 

звена и органите на местното самоуправление в Република България, наричани по-нататък 

"органите". 

 Предвид това, че Общинският съвет е колективен орган и на този етап няма изготвени и 
приети  правила за предоставяне на обществена информация от  Общинския съвет гр. Завет,  
председателят  на съвета  изпрати писмо до заявителя, че  
Заявление с Вх. № 01-35 от 10.02.2015 година ще бъде разгледано на заседание на Общинския 
съвет, който ще вземе решение по него. 
              Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  във връзка с  чл.28, ал. 2 от Закона  за достъп до 
обществена информация , Общинският съвет  гр. Завет   
 
                                                                        РЕШИ: 

 
              1. Предоставя  пълен достъп до обществена информация, искана със Заявление № 01-35 от 
10.02.2015 година от  г-жа  Биляна Гяурова-Вегертседер – Директор на Фондация „Български 
институт за правни инициативи” с адрес гр. София, ул. „Г.С.Раковски” №132а, ет.3  във връзка с 
изпълнението на проект „Съдебни заседатели-активни граждани  за реално участие в 

правосъдието”,  като  отговаря на поставените въпроси, както следва: 
     

1.1.  За кои съдилища Вашият общински съвет предлага кандидати за съдебни 

заседатели? 
ОТГОВОР:  Общинският съвет гр. Завет  предлага 5 бр. кандидати  за съдебни 
заседатели от  община Завет единствено за  Районен съд гр. Кубрат. 

 
            1.2. Кога е проведен последния конкурс за съдебни заседатели във Вашата              

община и за кой съд? 
ОТГОВОР:  До този момент  Общинският съвет гр. Завет няма  приета практика  да 
провежда конкурс .за  определяне на съдебни заседатели от община Завет.  
                       Последното  решение, с което са  предложени   кандидати за съдебни 
заседатели от община Завет   при Районен съд  гр. Кубрат е  Решение № 271 по 
Протокол № 39 от 28.11.2014 година  на  Общинския съвет гр. Завет,  публикувано на 
02.12.2014 година    на интернет страницата на  Община Завет, секция  Общински съвет  
- „Решения”. 
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1.3.  Колко са били кандидатите на последния конкурс за съдебни заседатели  във 

Вашата  община? 
ОТГОВОР:  До този момент  Общинският съвет гр. Завет няма  приета практика  да 
провежда конкурс за  определяне на съдебни заседатели от община Завет.  
             При изготвяне на последното предложение  за съдебни заседатели са 
разгледани 5 кандидатури за 5 места при Районен съд – Кубрат. 

 
1.4.  Какви критерии за  допустимост на  кандидатите за съдебни заседатели, извън 

минимално определените  в нормативната уредба, е определил Общинския съвет 

във Вашата община при провеждането на последния конкурс за съдебни 

заседатели  и с какъв  документ е сторено  това?   
      ОТГОВОР: Общинският съвет не  е определял допълнителни критерии за  допустимост 

на  кандидатите за съдебни заседатели, извън критериите, определени  в  Закона за 
съдебната власт. 

 
1.5.  Колко кандидати за съдебни заседатели са поискани  от Вашата община от : 
      А. Окръжен  съд, в чиито район попада Вашата община, при последния конкурс за 

заседатели за съответния районен съд? 

      ОТГОВОР:  От община  Завет  не  са поискани предложения за  съдебни заседатели  
при   Окръжен  съд. 

      Б. Апелативния съд, в чиито район попада Вашата община, при последния 

конкурс за съдебни заседатели в  съответния окръжен съд? 

      ОТГОВОР:  От община  Завет  не  са поискани предложения за съдебни заседатели при   
Апелативен  съд. 

 
1.6.  Какво е квотното  разпределение  на избраните съдебни заседатели, 

      според политическите сили, представени във Вашия  общински  

      съвет? 

      ОТГОВОР:  При изготвяне на предложението за съдебни заседатели   няма квотно 
разпределение, според политическите сили, представени  в  Общинския съвет гр. Завет. 

 

1.7.  Колко кандидати за съдебни заседатели е предложил Вашият общински съвет за 

избор  от общото събрание на съдиите на: 

      А. Окръжния  съд, при последния конкурс за заседатели за  районния съд? 

     ОТГОВОР:  Общинският съвет   не  е предлагал съдебни заседатели за  Окръжен съд  
 

      Б. Апелативния съд, при последния конкурс за съдебни заседатели за   окръжния  

съд? 

      ОТГОВОР:  Общинският съвет   не  е предлагал съдебни заседатели за  Апелативен  
съд. 

 

1.8.  Поддържа ли Вашата общинска администрация списък с действащите съдебни 

заседатели? 

       ОТГОВОР:  Списъкът с действащите съдебни заседатели се изпраща  в  7-дневен срок  
на Кмета на Община - Завет. 

 2. Към настоящето решение  на заявителя да се изпратят следните документи, свързани с  
изготвянето на предложение за съдебни заседатели, при спазване разпоредбите на Закона за 
защита на личните данни: 

  2.1.  Протоколи на  временната комисия за  изготвяне на предложение  за съдебни 
заседатели  от състава  на  община Завет при  Районен съд гр. Кубрат, определена  с решение  № 
264/25.09.2014 г. на Общинския съвет гр. Завет – 2 бр. 

  2.2. Решение № 271, прието  по Протокол № 39 от 28.11.2014 година  на  Общинския 
съвет гр. Завет; 

 

             3. Определя срок за  предоставяне на разрешен достъп до информация - 7 дни, след 
приемане на  настоящето решение. 
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             4. Съгласно чл. 20 , ал. 1 от ЗДОИ, във връзка със Заповед  № ЗМФ 1472 от 29.11.2011 
година ( обн. ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.) на Министъра на финансите за определяна  нормативи  за 
разходите при предоставяне на обществена информация по  ЗДОИ  според вида на  носителя, 
достъпът до  обществена информация е безплатен. За  предоставянето на търсената информация  
не са направени  разходи. Повторно искане за достъп  до обществена информация може да се 
подаде след изтичане на 6-месечен срок. 
              5. Възлага на Председателя на Общинския съвет гр. Завет да  предостави  на заявителя   
разрешената информация  на е-mail bilyana@bili-bg.org.   
              6. Възлага на Председателя на Общинския съвет гр. Завет да излезе с предложение пред 
Общинския съвет  с изготвени правила за  предоставяне на  обществена информация от 
Общинския съвет гр. Завет. 
              7. Настоящето решение да се изпрати на Кмета на община Завет и Областния управител  
на област Разград в седем дневен срок от приемането му. 
              Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от обявяването 
му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно процесуалния кодекс.  

 

        ОТНОСНО:   
         1.3. Предоставяне на еднократни парични помощи.                                                               
                                                                                           Докл.:М.Хасан-Председател ОбС   
        Общинският съвет гр.Завет  с  15 (петнадесет) гласа „За”, „Против”– 1 (един), 

„Въздържали се”– 0 (нула), прие следното 
 

РЕШЕНИЕ: № 303 

 

        В деловодството на Общинска администрация Завет  са  постъпили 25  заявления  за 
предоставяне на еднократна  парична  помощ.  Болшинството от случаите  се отнасят  за  
здравословни проблеми на заявителите  или на техни близки.  Всички молби са разгледани на  
заседание на Постоянната комисия  „Образование, култура, здравеопазване и социални дейности, 
младежки дейности и спорт” при Общинския съвет. Комисията прие следното СТАНОВИЩЕ: Да 
се отпусне еднократна парична помощ  на 18 лица, посочени  в  настоящата докладна записка.  
 
       Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският  съвет  гр. 

Завет  
                                                             РЕШИ: 

 

1. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на Гюлхаят 
……Юсеин  от  с. Брестовене, ул. Вежен №…. за  раждане. 

2. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Хасан ……. 
Селимов  от с. Брестовене, ул. „Н.Й.Вапцаров”  №…. за лечение. 

3. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на Сезгин ……. 
Насуф  от с. Брестовене,  ул. „П.Р.Славейков”  №… за лечение. 

4. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на Петко …….. 
Георгиев от гр. Завет, ул.  „Ст.планина” … за лечение. 

5. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  130 /сто и тридесет /  лева на 
Садие ……. Осман,  с. Сушево,  ул. „Стара планина”  № ….за погребение на съпруга и. 

6. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Ергин ……. 
Махмуд от   с.Сушево, ул. „Родопи”  № ….за лечение. 

7. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Тахир …… Вели, 
с. Брестовене,  ул. „Н.Й.Вапцаров” …. за лечение. 

8. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Зюмбюл ….. 
Исуф, с. Брестовене, ул. „Хр.Смирненски” №  …  за лечение. 

9. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на Неврие ….. 
Мехмедали,  гр. Завет, ул. „Калето” № …за лечение. 

10. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  200 /двеста/  лева на Мехмед …… 
Сюлюман, с. Острово, ул. „Мизия”  № ….  за  пожар. 
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11. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Билял …..  
Билялов, с. Брестовене, ул. „Скобелев”  № ….  за лечение. 

12. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Вели …. Вели, с. 
Брестовене,  ул. „Вежен”  № ….за лечение. 

13. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Айше ….. Сали, 
гр. Завет, ул. „Люляк”  № … за  посрещане нуждите по отглеждане на внука и. 

14.  Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  150 / сто и петдесет/  лева на Хакъ 
…. Еюб от с. Брестовене, ул. «Георги С.Раковски» № …..  за лечение. 

15. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на Рашид …. 
Завутлу, с. Острово, ул. „Мизия”  № 3  за лечение. 

16. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  50 /петдесет/  лева на Галин 
Антонов Здравков, гр.  Завет,  Здравец № ….  за лечение. 

17. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Махмуд …. 
Махмуд,  гр. Завет, ул. „Марица”  № …  за лечение. 

18. Да се отпусне еднократна парична помощ  в размер на  100 /сто/  лева на Севдалина …… 
Стоянова, Завет, Бели Лом № …. 

 

    Общо раздадени средства: 1680  лева 

    Средствата да бъдат изплатени от функция “Общи държавни служби”, дейност – 122 
“Общинска администрация”, параграф 4214  /обезщетения и  помощи по решение на Общинския 
съвет/ . 
      19. 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. 
 

 

 

        1.4. Определяне на цената за отдаване под наем на полски пътища  за стопанската 
2014-2015 година.. 
                                                                                                   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   
        Общинският съвет гр.Завет с 16(шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 

„Въздържали се”– 0(нула) от проведеното  поименно  гласуване, прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 304: 

 

Със закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, обнародван в ДВ бр. 14 от 20.02.2015г. в чл. 37в са създадени нови ал. 16 и 
ал. 17, в които е уредена процедурата по отдаването на имотите – полски пътища. 

Съгласно чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, директорът на областната дирекция „Земеделие” 
отправя искане до кмета на общината за предоставяне на имотите – полски пътища, включени в 
заповедта по ал. 4, по цена в размер на средното рентно плащане за землището. Кметът се 
произнася след решение на общинския съвет. Когато в едномесечен срок от искането 
общинският съвет не е взел решение, директорът определя в заповедта по ал. 4 цена на имотите 
в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Въз основа на заповедта 
ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването 
й. 

Предвид това, че заповедите по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2014-2015 година 
за землищата в област Разград, издадени от директора на областна дирекция земеделие – 
Разград са влезли в сила без в тях да са включени имоти с начин на трайно ползване – полски 
пътища, за стопанската 2014-2015 година, процедурата в ал. 16 не може да бъде приложена 
точно.  

Съгласно § 15 от ЗИД на ЗСПЗЗ обнародван в ДВ бр. 14 от 20.02.2015г. за имоти – 
полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал. 16 и 17 за стопанската 2014-2015 година, 
могат да се сключват договори за наем за една година в срок до 15.04.2015г. или за тях се 
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издават заповеди по реда на чл. 37в, ал. 4. Необходимо е общинския съвет да определи цената, 
на която ще бъдат отдавани полските пътища за стопанската 2014-2015 година. 

              Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното     
самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ и § 15 от ЗИД на 
ЗСПЗЗ обнародван в ДВ бр. 14 от 20.02.2015г, Общинският съвет – гр. Завет      

Р Е Ш И: 
         1. Имотите – полски пътища да се предоставят под наем за стопанската 2014-2015 година в 
размер на средното годишно рентно плащане за землището. 
         2. Упълномощава Кмета на общината да сключи договори за наем за една година, в срок до 
15.04.2015 година. 
         Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния управител 
на Област Разград  в 7 – дневен срок от приемането му. 
         Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр. Разград по реда на  АПК.  
 

        ОТНОСНО:   
         1.5. Приемане на годишен отчет за изпълнение на дейностите по „Общинска програма 
за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 
Завет” за 2014г. 

                                                                                                          Докл.: А.Велиев–Кмет на Община   
 
      Общинският съвет гр.Завет с 16(шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), „Въздържали 

се”– 0(нула) от проведеното   гласуване, прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 305: 

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 40, ал. 2 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ) Кметът 
на Община ежегодно изготвя отчет за изпълнението на програмата за овладяване на популацията 
на безстопанствените кучета, приета съгласно чл. 40, ал. 1 от същия закон. 

Разработването и прилагането на тази програма се налага поради това, че проблемът с 
безстопанствените кучета е сериозен за обществото. 
 

Предвид  гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общинският  съвет гр.  Завет  

 

РЕШИ: 

 
1. Приема годишен отчет за изпълнение на дейностите по „Общинска програма за 

овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 
Завет” за 2014 година, както следва: 

 
 
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

 
за изпълнение дейностите по „Общинска програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Завет” за 2014г. 

 

(приет с Решение № 305 по Протокол № 43  от 17.03.2015г. на ОбС – Завт) 

 
От приемането на Закона за защита на животните през 2008 г., постепенно прилагането на 

кастрация се утвърждава като единственият ефективен, траен и икономически изгоден начин за 
справяне с популацията на безстопанствени животни. Като такъв, методът „Кастрирай и върни!” е  
препоръчван от Световната здравна организация, националното ни законодателство, а вече е и 
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утвърдена практика за работа на много общини с бездомните животни. 
Прилагането на метода „Кастрирай и върни!”, при който безстопанствените кучета се 

залавят, ваксинират, обезпаразитяват, кастрират, маркират и се връщат по местата на 
местообитанията им, не позволява да се освобождават ниши, които да се запълват с новородени 
или придошли животни. Връщането на обработените животни по местата на местообитанието им, 
позволява средата да се насити от стерилни животни, така раждаемостта е блокирана, и 
капацитетът на средата – ограничен. 

Паралелно с това трябва да се наложи строг контрол и върху домашните кучета – 
ветеринарна и административна регистрация, и стерилизация на по-голяма част от тях. 

Финансовите проблеми на населението и промените в обществото през последните 
години, доведоха до отслабване на контрола върху домашните кучета, които се явяват и 
непрекъснат източник на нови бездомни животни, освен тези които вече са на улицата.  

Години наред, кастрацията на домашни кучета като доброволно предприемана от 
собственика манипулация, е прилагана предимно по здравословни причини. 

В резултат на неконтролираното размножаване на домашните кучета, често пъти се 
появява нежелано потомство. Обикновено то бива изхвърляно на улицата, тъй като за тези кучета 
рядко има предварително подсигурени нови реални собственици, които да поемат с необходимата 
отговорност грижите по отглеждането на животните. 

В други случаи, кучета ползвани като пазачи на вили, строежи, гаражи и др. се оказват 
вече ненужни, и след периода на „добра служба” се изоставят на улицата. 

 
Проведените през 2014 г. масови профилактични мероприятия за улавяне и обработване на 

безстопанствени кучета на територията на община Завет, по дати са: 
 
12.03.2014г. – обработени 9 броя кучета 
14.03.2013г. – обработени 7 броя кучета 
15.05.2014г. – обработени 3 броя кучета 
21.05.2014г. – обработени 2 броя кучета 
27.08.2014г. – обработени 3 броя кучета 
24.09.2014г. – обработени 2 броя кучета 

 

Общо за 2014г. са обработени 26 броя кучета 

 
За периода 2011 – 2014 г. на територията на Община Завет са заловени и обработени 150 

безстопанствени кучета, което за периода е средно малко над 37 кучета на година: 
 
2011г. – обработени 88 броя кучета 
2012г. – няма обработени  кучета 
2013г. – обработени 36 броя кучета 
2014г. – обработени 26 броя кучета 
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Видно от графиките по-горе е, че в годините, през които е прилаган метода „кастрирай и 

върни” са обработвани сравнително добър брой кучета. Изключение прави 2012г. през която в 
община Завет не са проведени масови профилактични мероприятия за  улавяне и обработване на 
безстопанствени кучета на територията на общината от тогава обслужващата фондация „Четири 
лапи“ 

През следващата 2013г. и до средата на 2014г. мерките се изпълняваха от СДРУЖЕНИЕ „ 
ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ-КЛОН РУСЕ“, с което Община Завет през 
2013г. сключи договор за възлагане на дейности по Общинска програма за овладяване 
популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Завет. 

През 2014г. поради изтичане срока на договора със СДРУЖЕНИЕ „ ГЕРМАНО-
БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ-КЛОН РУСЕ“, се сключи Договор № 05/04.07.2014г. 
между Община Завет и СНЦ „Сдружение за развитие на туризма в региона на Тутракан”. 
 

 
2. Задължава Кмета на Община Завет да внесе годишния отчет за изпълнение на 

дейностите по „Общинска програма за овладяване на популацията на безстопанствените 
кучета на територията на Община Завет” за 2014 година пред Областна дирекция по 
безопасност на храните. 

3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

         Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 
 

 

        ОТНОСНО:   
         1.6.  Приемане на прогноза за периода 2016-2018 година  на постъпленията от местни 
приходи и на разходите за местни дейности на Община Завет. 
                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
        Общинският съвет гр.Завет с 16(шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 

„Въздържали се”– 0(нула) от проведеното  поименно  гласуване, прие следното 
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РЕШЕНИЕ № 306: 

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 82, чл.83 ал.2 и чл.84 от Закона за публичните 
финанси и Наредба №10 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета 
на Община Завет е необходимо да се приеме  прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията 
от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Завет. Предлагам на Вашето 
внимание  така  изготвената прогноза,   разработената при спазване разпоредбите и указанията на 
Закона за публични финанси и Наредба №10 за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Завет 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 82, чл.83 ал.2 и чл.84 от 
Закона за публичните финанси и Наредба №10 за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Завет, Общинският съвет  гр. Завет      
    

Р Е Ш И: 
 

1. Приема прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на 
разходите за местни дейности на Община Завет съгласно Приложение №1: 

 
2. Настоящото 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 по АПК пред 

Административен съд – гр. Разград. 
 

 

        ОТНОСНО:   
        1.7. Одобряване на Годишен доклад за 2014 година по Плана за развитие на Община Завет 
за периода 2014-20120 година.   
                                                                                                   Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
       Общинският съвет гр.Завет с 16(шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), „Въздържали 

се”– 0(нула) от проведеното   гласуване, прие следното 
 
 

РЕШЕНИЕ № 307: 

 

Общинския план за развитие на Община Завет за периода 2014–2020 година е разработен в 
изпълнение на разпоредбите на Закона за регионалното развитие и приет с Решение №181 от 
заседание на Общински съвет гр.Завет, Протокол №26/29.11.2013г.  

Кметът на общината организира изработването на общинския план за развитие и го внася 
за обсъждане и приемане от общинския съвет, ръководи, организира и контролира дейността по 
изпълнението на общинския план за развитие, представя годишен доклад за наблюдението на 
изпълнението на общинския план за развитие за одобряване от общинския съвет. 

Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т. 24 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното 
развитие,  Общинският  съвет гр.Завет  

                                                               РЕШИ: 

 
1. Одобрява годишен доклад за наблюдение изпълнението за 2014 година  на Общинския 

план за развитие на Община Завет 2014–2020 год., както следва:  
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ГОДИШЕН ДОКЛАД   

 

ЗА  НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН  ЗА РАЗВИТИЕ  

НА ОБЩИНА ЗАВЕТ  2014-2020 г.  

ЗА ОТЧЕТЕН ПЕРИОД  01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. 

 

 

В изпълнение на чл.23, т.4 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл.91 ал. 2 и ал. 3 

от Правилника за приложение на ЗРР, Кметът на общината внася за обсъждане и 

одобряване от Общинския съвет годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

Общински план за развитие.  

Общинският план за развитие на община Завет за периода 2014–2020 г. (ОПР) е водещ 

средносрочен стратегически и програмен документ, който очертава целите и приоритетите 

за устойчиво и интегрирано местно развитие, като отчита специфичните характеристики, 

възможности, ресурси и потенциал на общината.  

Планът е разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие (ЗРР), 

Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване на 

Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), 

Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020). 

Планът е изготвен на база актуалното социално-икономическо състояние и потенциал 

на общината и в съответствие със стратегическата ориентация на регионалната политика в 

Европейския съюз (ЕС) и националните цели и приоритети за регионално развитие.  

Документът е съобразен с постановките на: Областната стратегия за развитие на област 

Разград 2014-2020 г.; Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г. и тези, 

заложени в Националната програма за развитие „България 2020”. В по-широк контекст, 

общинският план отчита приоритетите и целите на Стратегията „Европа 2020” и се 

съобразява с еволюцията на кохезионната политика на ЕС и трите нови приоритета за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. В процеса на разработване са отчетени и 

хоризонталните приоритети на регионалната политика – устойчиво развитие, равни 

възможности и социално включване. 

 

ПРИОРИТЕТИ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

Водещите приоритети на общинския план за развитие са обобщения на   отделните 

мерки, които са важен компонент в общинската програма за реализация на плана. 

Съобразно формулираните цели са определени и следните приоритети на плана: 

Приоритет 1: Създаване на условия за развитие на местни общества на знанието 

 

Мярка 1. Повишаване ефективността на обучението.  

►Дейности:Модернизация на образователния процес и инфраструктура: осигуряване на 

условия за предучилищно образование  

През 2014 год. Одобрен за финансиране проект:„Моята детска градина - късче чиста природа" 

на ЦДГ „Пролет“ с.Веселец, общ.Завет, по Националната кампания „За чиста околна среда – 

2014 г.“, на тема: “Обичам природата-и аз участвам“ 

 

Мярка 3. Активно включване на всички звена на училищната общност –  родители, учители 

и НПО в образователния процес 
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►Дейности: Разяснителна и организационна дейност за намаляване броя на учениците, 

които остават извън училище (деца на социално слаби семейства, на семейства от 

малцинствен произход);  

Традиция e в  училищата в населените места на Община Завет  да се осигури достъп на 

учениците от етноса до всички инициативи на училищата - рецитали посветени на 

бележити дати и събития от националния календар на България, патронните празници на 

учебните заведения, конкурси, спортни състезания. 

Приоритетна област 3: Ефективен и конкурентен аграрен сектор 

 

Мярка 1. Развитие на зърнопроизводството и отглеждането на технически култури 

►Дейности: Изграждане на силози за съхраняване на зърно; 

Изградени силози за съхраняване на зърно в с.Острово – частен сектор. 

 

Приоритетна област 4:Развитие на пазара на труда и подобряване на жизнения 

стандарт 

 

Мярка 1. Повишаване на трудовата заетост чрез усвояване на нови професионални умения 

от работната сила. 

►Дейности:Трудова заетост. 

С цел намаляване на безработицата през отчетната година Община Завет кандидатства 

по няколко програми. 

Ръководството на общинската администрация полага големи грижи за съхраняването и 

развитието на човешкия потенциал в общината. Доказателство за това е големият брой 

обучени кадри от администрацията.  

През  2014  година  общината  за  справяне  с голямата  безработица  са  назначени  на  

работа  общо 54 безработни  лица  в  дейности, финансирани по различни програми, както 

следва:   

-ОП“Подкрепа за заетост“-назначени 13 лица; 

-НП“ОСПОЗ“-назначени 17лица; 

-НП“Старт на кариерата“-назначени 1 лице; 

-НП“ЗОХТУ“ – назначени 3 лица; 

-НП“Сигурност“-назначени 20 лица.  

 

Приоритетна област 5: Подобряване на техническата инфраструктура и състоянието 

на околната среда 

 

Мярка 3. Почистване на замърсени терени, сметосъбиране и преработка на отпадъците. 

►Дейности: Изграждане на система за разделно сметосъбиране в община   Завет;  

 

-Съгласно  законовите изисквания на ЗУО през отчетната година е сключен Договор за 

сътрудничество в областта на разделното събиране на отпадъци от опаковки на 

територията на Община Завет, между Община Завет и БУЛЕКОПАК АД, която  е организация 

по оползотворяване на отпадъци от опаковки, притежаваща разрешение за дейност, 

издадено от Министъра на околната среда и водите на основание чл. 87, ал.1 от Закона за 

управление на отпадъците. 

-На територията на община Завет са разположени 60 броя зелени и 60 броя жълти 

контейнери тип „Бобър“ с обем 1100 литра. Жълтите контейнери са предназначени за 

отпадъци от хартиени, пластмасови и метални опаковки, а зелените – за отпадъци от 

стъклени опаковки. Броя на разположените контейнери по населени места е както следва: гр. 

Завет – 17 зелени и 17 жълти; с. Брестовене – 14 зелени и 14 жълти; с. Острово – 12 зелени и 
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12 жълти; с. Веселец – 6 зелени и 6 жълти; с. Прелез – 5 зелени и 5 жълти; с. Сушево – 3 зелени и 

3 жълти и с. Иван Шишманово – 3 зелени и 3 жълти. 

 

- Одобрен безлихвен заем на Община Завет от Предприятие за управление на дейностите по 

опазване на околната среда/ПУДООС/ за реализиране на  

Проект: „Подобряване на системата за сметосъбиране и сметоизвозване в община Завет” по 

три обособени позиции: 

-ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Доставка на 1 /един/ брой нов специализиран автомобил за 

сметосъбиране и сметоизвозване с обем 15+1,5 куб.м.” ; 

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Доставка на 1 /един/ брой нов специализиран автомобил - 

мини челен товарач /с базово оборудване/ за почистване на нерегламентирани сметища, 

обществени терени, тротоарни площи; 

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 „Доставка на 60 /шестдесет/ броя контейнери тип 

”Бобър”1.1 куб.м. в размер до 300 000.00 лв. /триста хиляди лева/. 

 

Мярка 4. Запазване и поддържане на биоразнообразието в защитените територии  

►Дейности: Провеждане на действия за повишаване на екологичното съзнание на 

населението в партньорство с медиите; 

-През месец април 2014 год. бе организирано почистване на населените места в общината по 

повод кампанията на BTV „Да изчистим България за един ден”. 

 

-Одобрен за финансиране проект „Възстановяване на квартална градина и изграждане на 

зона за отдих и спорт УПИ I кв.66 в с.Брестовене ,Община Завет” участващ  в Национална 

кампания „За чиста околна среда – 2014 г.“, на тема: “Обичам природата-и аз участвам“. 

 

-Входирани Проекти: 

„Почистване, озеленяване и изграждане  на кът за детски игри в  село Брестовене, община 

Завет“; 

 „Почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих с обособен детски кът в село 

Острово, община Завет“; 

 “Подобряване на жизнената среда – създаване на зона за отдих и изграждане на детски кът 

в град Завет – кв. 121, УПИ І-озеленяване“ 

участващи  в Национална кампания „За чиста околна среда – 2014 г.“, на тема: “Обичам 

природата-и аз участвам“. Проектите не са  одобрени за финансиране. Ще се кандидатства 

отново през кампания 2015 год. 

   

Мярка 7. Подобряване на водоснабдяването на населените места от общината 

►Дейности: Реализиране на проект за воден цикъл в общинския център; 

Изпълнен проект : „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа на с.Прелез, 

община Завет“, финансиран по Програма за решаване на проблема „Сезонен и целогодишен 

воден режим в някои населени места“, по Споразумение №РД-02-30-35 от 21.05.2014г. 

сключено между МРРБ и Община Завет. 

Входиран проект: „Реконструкция и подмяна на част от  вътрешната водопроводна мрежа 

с.Сушево“, на стойност 643 142,54лв. Изготвен е проект, с който е кандидатствано. 

Проектът не е одобрен за финансиране. Ще се кандидатства отново през следващия 

програмен период. 

Мярка 10. Развитие на пътната инфраструктура 
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►Дейности: Предприети са действия по реализиране на дейности, гарантиращи 

изпълнението на този приоритет, свързани с рехабилитация, ремонт на пътната 

инфраструктура и ремонт на уличната мрежа. 

- Проект в процес на изпълнение на СМР: 

 "Повишаване привлекателността на жизнената среда в населени места от Община Завет 

чрез реконструкция на улици" – 1 431 456,00 лв., включващ: Реконструкция на 

улица"Бузлуджа" и улица"Христо Ботев"-с.Иван Шишманово,  Реконструкция на 

улица"Чавдар" и улица"Дунав"-с.Прелез, Реконструкция на улица"Родопи" и улица"Еделвайс"-

с.Сушево; по ДОГОВОР № 17/322/00879 от 27.11.2012 г. По Мярка 322 "Обновяване и развитие 

на населените места" от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г. 

 

Успешно приключили проекти: 

 -„Рехабилитация на общински пътища за достъп до основни услуги за населението и 

икономиката в подкрепа на устойчивото  развитие на Община Завет” – 2 876 150,00 лв., по 

ДОГОВОР №17/321/01245 от 27.11.2012 г. По Мярка 321  „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони”от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г. 

-Ежегодно със средства от целевата субсидия и със собствени средства частично се 

рехабилитират участъци от уличните настилки. Финансирането се осъществява с 

предвидените в бюджета за 2014г.на Община Завет средства-сключен Договор с изпълнител 

„Път Консулт” ООД гр.Разград, за Ремонтни дейности на улици в населените места на 

община Завет, гр.Завет, ,с.Веселец, с.Острово и на Път RAZ 2002 (21434) III-4902Q Побит 

Камък-Завет/-Острово-/III-2304/ от общинската пътна мрежа 

-Строително-монтажни работи за улици и пътища в с.Брестовене, община Завет: Авариен 

ремонт на улица "Бенковски" от ОК 66 до ОК 96 с. Брестовене, Община Завет, Област 

Разград; Авариен ремонт на полски път, имот №000142 землище с. Брестовене, Община 

Завет, Област Разград; Авариен ремонт на улица "Мусала" от ОК 208 до ОК 206 гр. Завет, 

Община Завет, Област Разград; Авариен ремонт на улица "Бистрица" от ОК227 до ОК 200 с. 

Брестовене, Община Завет, Област Разград; Авариен ремонт на полски път, имот №000171 

землище с. Брестовене, Община Завет, Област Разград, одобрени за финансиране съгласно 

Постановление на Министерски съвет № 180 от 03.07.2014г. за одобряване на допълнителни 

разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1. от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2014 год. за предотвратяване, овладяване и преодоляване 

на последиците от бедствия. 

  

►Дейности:Благоустрояване и ремонт на обществени терени и сгради -подобряване 

състоянието им, изграждане на детски площадки. 

 

- Проект в процес на изпълнение на СМР: 

„Подобряване достъпа на населението на община Завет, област Разград до спортни и 

свързани със свободното време и отдиха услуги ” – 4 195 742,00 лв., по ДОГОВОР 

№17/321/01332 от 27.11.2012 г. По Мярка 321  „Основни услуги за населението и 

икономиката в селските райони”от Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013Г., 

включващ „Изграждане на комбинирани спортни площадки: с.Брестовене-кв.20, с.Острово-

кв.15 и гр.Завет-кв.44 и изграждане на зала за спорт в кв.44 по плана на гр.Завет” 

 

-Успешно приключил проект: 

 „Рехабилитация на зелени площи с изграждане на площадки за детски игри и кътове за 

отдих в населените места в Община Завет“,  Включващ: „Благоустрояване на централна 

градска част – ІІ етап”, находящ се между кв. 93,44,84,82,48,99,78 и 76 по ПУП на гр. Завет; 

„Рехабилитация на обществена зелена площ и изграждане на площадка за детски игри и кът 

за отдих”, находящ се в парцел – І, кв. 41 по ПУП на с. Веселец, общ. Завет; „Рехабилитация на 

обществена зелена площ и изграждане на площадка за детски игри и кът за отдих”, находящ 

се в кв. 37 по ПУП на с. Прелез, общ. Завет; „Рехабилитация на обществена зелена площ и 
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изграждане на площадка за детски игри и кът за отдих”, находящ се между кв. 1,5,6,13,16 и 17 

по ПУП на с. Сушево, общ. Завет. 

Одобрен за финансиране по Публична инвестиционна програма“Растеж и устойчиво 

развитие на регионите“ по Постановление за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 

2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. на 

стойност -1 689 426,00 лв. 

 

Приоритетна област 6: Институционален капацитет и ефективна администрация 

 

Мярка 4.Укрепване на капацитета на общинската администрация 

►Дейности:  

Участие на служителите в администрацията в одобрен за финансиране проект: 

„Надграждане на компетенциите на служителите на община Завет за качествено 

предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, на стойност 92 463.80лева, по 

Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския социален фонд Приоритетна ос II „Управление на човешките 

ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация 

”Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.            
 
            2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет  и  Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 

 

        ОТНОСНО:   
        1.8. Приемане на годишен отчет за изпълнение на „ Програма за опазване на околната 
среда” и „ Програма за управление на дейностите по отпадъците” за 2014 година 
                                                                                                 Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
        Общинският съвет гр.Завет с 16(шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 

„Въздържали се”– 0(нула) от проведеното  гласуване, прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 308: 

 

Съгласно с чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 52, ал. 9 от 
Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Кметът на общината ежегодно внася в Общинския 
съвет отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда” и „ Програма за 
управление на дейностите по отпадъците”. Съгласно чл. 79, ал. 6 от ЗООС отчета се представя за 
информация и в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната 
среда и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, Общинският  съвет-Завет   

РЕШИ: 

 
1. Приема годишен отчет за изпълнение на „ Програма за опазване на околната среда” и „ 

Програма за управление на дейностите по отпадъците” на Община Завет за 2014 г., като 
следва: 

                                                                   

Отчет 
 

за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда” и „Програма за управление на 

дейностите по отпадъците” за 2014 година 
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(приет с Решение №308 по Протокол №43  от 17.03.2015г. на Обс Завет) 

 

Настоящият отчет е изготвен  във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 79, ал. 5 от 
Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците 
(ЗУО). 

В изпълнение на заложените дейности в плана за действие в областта на управление на 
отпадъците, по дейност: 

• разширяване на системата за организирано събиране и транспортиране на битови и 

строителни отпадъци и поетапно увеличаване на съдовете за сметосъбиране на битови 

отпадъците за всички населени места – ежегодно Община Завет закупува по 20 бр. контейнери за 
БО които се разполагат по населени места на територията на общината. 

Община Завет има одобрен безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите 
по опазване на околната среда (ПУДООС) за реализиране на „Проект за подобряване на системата 
за сметосъбиране и сметоизвозване в община Завет“. Целта на проекта е закупуване на техника и 
съдове за битови отпадъци. 

• провеждане на изследвания за количествата и вида на генерираните отпадъци на 

територията на общината – сключен  е договор с „.А.С.А. България” ЕООД за извършване на 
морфологичен анализ на формираните битови отпадъци от община Завет,  депонирани на 
Регионално депо за неопасни отпадъци гр. Разград. 

• премахване на нерегламентираните сметища и замърсени терени на територията на 

общината – през отчетната година приключиха дейностите по проект „Закриване и рекултивация 
на общинско  депо за неопасни отпадъци - община Завет”, като последния етап беше Биологична 
рекултивация ІІІ година. 

• въвеждане на схеми за разделно събиране на отпадъците, поетапно във всички населени 

места от общината - съгласно  законовите изисквания на ЗУО през отчетната година е сключен 
Договор за сътрудничество в областта на разделното събиране на отпадъци от опаковки на 
територията на община Завет, между Община Завет и БУЛЕКОПАК АД, организация по 
оползотворяване на отпадъци от опаковки, притежаваща разрешение за дейност, издадено от 
Министъра на околната среда и водите на основание чл. 87, ал.1 от Закона за управление на 
отпадъците. 

На територията на община Завет са разположени 60 броя зелени и 60 броя жълти контейнери 
тип „Бобър“ с обем 1100 литра. Жълтите контейнери са предназначени за отпадъци от хартиени, 
пластмасови и метални опаковки, а зелените – за отпадъци от стъклени опаковки. Броя на 
разположените контейнери по населени места е както следва:  

- гр. Завет – 17 зелени и 17 жълти 
- с. Брестовене – 14 зелени и 14 жълти 
- с. Острово – 12 зелени и 12 жълти 
- с. Веселец – 6 зелени и 6 жълти 
- с. Прелез – 5 зелени и 5 жълти 
- с. Сушево – 3 зелени и 3 жълти 
- с. Иван Шишманово – 3 зелени и 3 жълти 

 
Честотата на извозване на отпадъците от опаковки от системата за разделно събиране  на 

територията на община Завет е два пъти месечно за зелените и два пъти месечно за жълтите 
контейнери. 

 
 През разглеждания период на територията община Завет са генерирани общо 29,309 т. 
отпадъци от системата за разделно събиране, от които 5,748 т. или 20 % са оползотворени, а 
23,561 т.  или 80 % са смесените битови отпадъци - неподлежащи на обработка, депонирани на 
Регионално депо - Разград.  

От общото количество оползотворени отпадъци 5.748 т.,  2.413 т. /или 42 %/ са хартиени, 
0.937 т. /или 16,3%/ - пластмасови, 0.023 т. /или 0,4 %/  - метали и 2.374 т. /или 41,3 %/  са 
оползотворените отпадъци от стъкло.  

• правно урегулиране на управлението на отпадъците – След приемане на новия Закон за 
управление на отпадъците на 13.07.2012 г. и във връзка с новите разпоредби на същия през 2013 г. 
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е  приета нова Наредба за управление на отпадъците на територията на община Завет. Във връзка 
със срока на действие на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на община Завет 
2009-2014 през настоящата година предстои приемане на нова Програма за управление на 
дейностите по отпадъците в съответствие със структурата, целите, предвижданията и периода на 
действие на приетия през декември 2014 г. Национален план за управление на отпадъците 2014-
2020г. 

 
В изпълнение на заложените дейности в плана за действие в областта на опазване на 

околната среда, по дейност: 
  
• устойчиво използване на водните ресурси на територията на общината и  въвеждане 

на екологосъобразни водоснабдителни и канализационни системи за подобряване използването на 

водите - през отчетната година е реализиран проект „Реконструкция и подмяна на вътрешна 
водопроводна мрежа на с. Прелез, Община Завет“. 

• подобряване качеството на околната среда в населените места както и подобряване 

състоянието на озеленените площи в населените места от общината -  през 2014г. Община 
Завет кандидатства с проекти в Националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2014 г.“ 
и има одобрен „Проект за възстановяване на квартална градина и изграждане на зона за отдих и 
спорт УПИ I кв. 66 в с.Брестовене, Община Завет”. 
  • постигане на устойчиво ползване на биологичните ресурси от лечебни растения на 

територията на общината - през годината са издадени Заповеди на Кмета на Общината за 
забрана нанасянето на повреди на клоните от липови дървета, както и за бране и унищожаване на 
защитени растителни видове и видове с ограничено разпространение в природата, с оглед 
опазване на декоративната растителност.  

Издадени са 4бр. позволителни за ползване на Лечебни растения през годината.  
Във връзка със срока на действие на Програмата за опазване на околната среда на община 

Завет 2009-2014 през настоящата година предстои приемане на нова Програма за опазване на 
околната среда в съответствие с Националната стратегия за околна среда 2009-2018 г. 
 

Сметосъбиране и сметоизвозване – От 2009 г. в общината има организирано  
сметосъбиране и сметоизвозване  на битови отпадъци до Региналното депо  гр. Разград. 
През настоящата година предстои закупуване на допълнително съдове, сметоизвозващ автомобил 
и мини челен товарач за почистване на замърсени терени. 

Генерираните отпадъци през 2014 г. от системата за организирано събиране и извозване са 
529,610 т.  

Годишните разходи на общината за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване на 
ТБО  и озеленяване за 2014 г. възлизат на 274 456 лв. 

През месец април бе организирано почистване на населените места в общината по повод 
кампанията на BTV „Да изчистим България за един ден”. 

 
 
2. Възлага на  Кмета на Община Завет да внесе годишния отчет за изпълнение на „ 

Програма за опазване на околната среда” и „ Програма за управление на дейностите по 
отпадъците” на Община Завет за 2014 г. пред  РИОСВ - Русе. 

3. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящето решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред 
Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

 

        ОТНОСНО:   
       1.9. Приемане на Общински план по енергийна ефективност за 2015г. 
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                                                                                         Докл.: А.Велиев–Кмет на Община 
 
        Общинският съвет гр.Завет с 16(шестнадесет) гласа „За”, „Против”– 0(нула), 

„Въздържали се”– 0(нула) от проведеното  гласуване, прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 309: 

 
В изпълнение на разпоредбите на чл. 11 от Закона за енергийната ефективност и в 

съответствие с изискванията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие е изготвен Общински 
план за Енергийна ефективност на Община Завет за 2015година, който предлагам на вниманието 
Ви /приложение №1/. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергийната ефективност, Общинският  съвет гр. Завет  
 

РЕШИ: 

 
1.  Приема Общински план за енергийна ефективност на община Завет за 2015г. , както  

следва: 
 
ОБЩИНА  ЗАВЕТ   ОБЛАСТ  РАЗГРАД 

 

                     

                                                          

                                                   

 

по чл.36 ал.2 т.1  

от Закона за енергийната ефективност 

  На Община  Завет  

За 2015год. 
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2.Основание за разработване 
 
Разработването на ПЕЕ от органите на местно самоуправление е регламентирано в чл.11, ал.1 

от Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), Обн. ДВ. бр.98 от 14 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 

23 Януари 2009г. При използване на енергийната ефективност като мярка за постигане на 
положителни резултати е изключително необходимо разработването на програми и планове за 
енергийна ефективност и извършване на енергийни обследвания от специалисти за общинските 
обекти. Всяка администрация  се стреми в постигането на националната индикативна цел за 
енергийни спестявания. 

 
3.Политика по енергийна ефективност 
 
Политиката, която се провежда през последните години в Община Завет е свързана с  прилагане 

на редица мерки за увеличаване на енергийната независимост за оптимизиране и намаляване на 
енергийните разходи. С повишаване на енергийната ефективност в сградите общинска собственост 
се намаляват разходите от общинския бюджет. Косвените резултати са:  

-значителни екологични ползи и изпълнение на поетите социални ангажименти към 
населението;  

-благоустройство на инфраструктурата, осигуряване на нормална осветеност на улиците и 
нормални условия в обектите на образованието, социалните, културни и други общински обекти.  

Програмата за енергийна ефективност на община Завет е съобразена и насочена в изпълнение 
на:  
• Директива 2002/91/ЕО на Европейския парламент и Съвета относно енергийната ефективност на 
сградния фонд  
•  Енергийна стратегия на България;   
•  Закон за енергийната ефективност;  
•  Национален план за действие по промените в климата;  
•  Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност 2005-2015;  
•  Програма за енергийна ефективност на Община Завет – 2010-2015г.  
 

Ще се предприемат мерки за увеличаване на енергийната ефективност, както и за подпомагане 
на неутрализирането на непрекъснатото /в известна степен/ повишаване на енергията и горивата.  

Един от приоритетите и отговорности на българските общини като част от Европейското 
семейство и като основна институция в системата на местното самоуправление е съгласно Закона за 
енергийна ефективност /чл.11/ изготвянето на  планове за енергийна ефективност, както и 
задължително сертифициране на  всички сгради / чл.19,ал.2 от ЗЕЕ / за обществено обслужване в 
експлоатация с разгъната застроена площ над 500кв.м. 

В този ангажимент на община Завет попадат 19 броя сгради /таблица1/ общинска собственост в 
експлоатация с над 500 кв.м. площ с различно предназначение. Част от тези сгради са обновени или 
реконструирани и върху тях са извършени различни енергоефективни мерки. 
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таблица №1 Характеристики на сгради общинска собственост с различно предназначение 

 

РЗП
отоплителен

обем

година на
въвеждане в

експлоатация

ра боте н
режим

кв.м. куб.м. год. дни

1 Общи нска админ истрация 2480,00 2880,80 1963/1990 5

2 Кметство с.Брестовене 725,00 1646,00 1954 5

3 Кметство с.Веселец 690,00 1566,00 1987 5

4 Домаш ен  и  соц иален  п атронаж 752,00 1999 5

5
СОУ "Св.св.Ки рил и М етодий "
гр.завет

1480,00 3884,84 1938 5

6 ОУ  “Хр.Ботев” с .Брестовене 3222,00 13048,46 - 5
7 ОУ  “Хр.Ботев” с .Острово 1842,00 5005,72 - 5
8 ОУ  “Хр.Ботев” с .Веселец 1530,00 1800,00 1961 5
9 ОУ  “В.Левски ” с.Сушево 1024,00 1300,00 - 5
10 ОДЗ "Слънчо" гр.Завет 2200,00 6600,00 1982 5
11 ЦДГ "Радост"с.Острово 1024,00 2329,00 - 5
12 ЦДГ "Славейче" с .Прелез 800,00 2400,00 1975 5
13 ЦДГ "Ч ервен ата ш апчи ца"с.Брестовене 714,00 2142,00 1968 5
14 Ч италище "Саморазви тие"гр.Завет 1200,00 - 1980 -
15 Ч италище "Просвета"с.Брестовене 1858,00 - -
16 Ч италище "Отец Паидий "с.Острово 725,00 - 1958 -
17 Ч италище "П .Р.Славей ков"с.Веселец 552,00 - - -
18 Ч италище "Хри сто Ботев"с.Прелез 640,00 - - -
19 Ч италище "Съзнан ие"с.Иван Ш иш маново 510,00 - 1958 -

наим енование на сградата№ забележка
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Изготвянето на обща концепция за развитието на енергийната ефективност с набелязване 

на дългосрочните цели и средства за постигането им, са главната предпоставка за успешното 
реализиране на тази политика. Общинската политика по енергийна ефективност се базира на 
Национални дългосрочни и краткосрочни програми по енергийна ефективност. Общинският 
план има за цел чрез система от мерки и дейности на общинско ниво да насърчи  енергийната 
ефективност като основен  фактор за повишаване ефективността на икономиката, сигурността 
на енергоснабдяването и опазването на околната среда. С Общинския план по ЕЕ се цели да се 
повиши ефективността на използване на енергийните ресурси; да се намалят 
енергопотреблението и вредните емисии в атмосферата; да се осигури здравословна среда чрез 
подобряване на микроклимата; да се създадат предпоставки за финансиране на мероприятията 
за ЕЕ; енергийната ефективност да стане една от приоритетните общински дейности; да накара 
бизнесът да работи активно за подобряване на енергийната ефективност, защото това води до 
намаляване на разходите за енергия и повишаване на конкурентоспособността на продуктите. 
 
 

4.СЪСТОЯНИЕ НА ЕНЕРГИЙНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ. 

 

Текущото състояние на енергийната ефективност на община Завет не се 
различава от това в страната като цяло. 

Основни енергоносители, ползвани в общината са електроенергия и твърдо гориво. 
Отоплителните инсталации на обектите са локални. Най-ясно е очертана функцията на община 
Завет в енергийния сектор - като потребител на енергия. Това е в  тясна връзка със 
задълженията на общината да осигурява енергия за всички  общински  обекти: сгради, улично 
осветление, транспортни средства. Ефективността на  потреблението е ниска като по 
отношение на използването на енергията, така и по  отношение на нивата на комфорт. 

За последните години са извършени редица инвестиции от общинският бюджет и от 
външно финансиране насочени към мерки за енергийна ефективност. За последните години са 
извършени редица инвестиции от общинският бюджет и от външно финансиране насочени към 
мерки за енергийна ефективност, поради което  относителният дял на енергийните разходи в 
бюджета на Община Завет видимо намаляват. 

Най-голямo e потреблението на енергия в сградите на образованието и уличното 
осветление. Разходите за енергия се нареждат на едно от първите места в общинския бюджет.  

Основните проблеми за това са: 
- морално и физическо остаряване на инсталациите; 
- липса на разбиране на проблемите на енергопотреблението; 
- невъзможност за дългосрочно планиране; 
- тежкото финансово състояние на Общината. 

 
5. Цел  и  обхват   
 
Основната задача на общинската програма за енергийна ефективност е прилагането на 

оптимален вариант от енергийно ефективни мерки в краткосрочен и  средносрочен  период  и 
постигането на максимални икономически, социални и екологически резултати. Както и  прилагане 
на територията на община Завет на държавната политика по ЕЕ, като и произтичащите от ЗЕЕ 
ангажименти. Намаляването на разходите за енергия в общинския  бюджет, чрез система от 
енергийно ефективни мерки ще позволи да се осигурят свободни  средства за решаване на други 
обществени проблеми. Ще се подобрят комфорта и качеството на енергийните услуги. Ще се 
постигне съществено намаляване на замърсяване на околната среда. Разработването на общинска 
програма за енергийна ефективност е свързано с осъществяването на следните основни цели:  

1. Намаляване на разходите за енергия на общината  . 
2. Подобряване на качеството на енергийните услуги, като се постигнат и поддържат 

постоянни нормативните изисквания за температурен режим и осветеност на общинските  сгради и 
уличното осветление. 
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3. Намаляване на вредните емисии от парникови газове, с което ще подобри регионалният 
климат и условията на живот. 

4. Повишаване информираността на гражданите на общината по въпросите на ЕЕ и 
стимулиране прилагането на енергийно ефективни мерки и в частния сектор. 

5. ОПЕЕ ще създаде предпоставка за устойчиво развитие на общината през периода 
2010-2015г. 

 
 6.ИЗБОР НА ПРОГРАМИ, ДЕЙНОСТИ И МЕРКИ ПО    ЕНЕГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ. 
 

Мерките за повишаване на енергийната ефективност на територията на община Завет 
включват основно общински сгради, в т. ч. училища, детските градини и улично осветление. 

 
МЕРКИ ПО   ЕНЕГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ: 
 

� Енергийно обследване на сградите; 
� Ремонт и подмяна на дограма; 
� Ремонт и подмяна на входни врати; 
� Изолация на стени; 
� Уплътняване на фуги; 
� Подмяна на осветлението с енергоикономично; 
� Подмяна на котел. 

 
В Плана за енергийна ефективност за 2015година се предвижда: 
 
⇒ Основен ремонт на административна сграда на Общинска администрация 
⇒ Доизграждане на енергийно ефективно улично осветление 
⇒ Обследване и сертифициране  на сгради общинска собственост в експлоатация с 

разгъната застроена площ над 500кв.м: 
 
7.Очаквани ефекти  
 

Най-важните резултати които се цели да бъдат постигнати с реализирането на ПЕЕ, са:  
•  икономия на топлинна енергия  
•  икономия на електрическа енергия  
•  икономия на гориво  
•  намалени емисии парникови газове  
•  икономия на средства.  
За някои от мерките е възможно да се получи сравнително дълъг срок на откупуване, но 

в такъв случаи се има предвид тяхната екологичната значимост. Ефектът от реализирането на 
дейностите и мерките се изчислява на база на действащите в момента цени на топлинната и 
електрическата енергия и на горивата. Тези цени ще продължават да се повишават, вследствие 
на непрекъснато растящите цени на горивата на международните пазари, поради  което срокът 
на откупуване ще бъде по-малък, в сравнение с направените изчисления. 
 

Освен горните практически резултати, изпълнението на ПЕЕ ще доведе до:  
•опазване на околната среда.  
•забавяне на процеса на изчерпване на природните енергийните ресурси. 
•подобряване на условията и стандарта на живот на хората.  
•диверсифициране на енергийните доставки и намаляване на зависимостта на обектите 

от цените на горива и енергии. 
•създаване на конкуренция между основните енергийни доставчици, по голяма 

сигурност на доставките и намаляване на цената на първичните енергоресурси. 
 
8.Етапи на изпълнение 
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Като се отчита специфичният характер и сложността на всеки конкретен обект, както и 
спецификата и вида на избраните мерки, дейности и проекти, се предвижда ПЕЕ на Община 
Завет да се изпълни на няколко етапа: 

 
Инвестиционно намерение 

 

Това включва извършването на определени проучвания, с които се цели да се установи 
дали е целесъобразно осъществяването на инвестиционното намерение, начините и мащаба на 
изпълнението му и др. Тези проучвания следва да изяснят и положението по редица 
маркетингови, технологически и други въпроси. 
 
Предварително проучване 

 

Ще бъдат направени предварително (т. нар. предпроектно) проучвания за състоянието 
на Общинска Администрация гр. Завет, в които ще се реализират  мерки  и  дейности за 
намаляване на енергийното потребление - състояние на съоръженията,  конструкциите, 
енергийните системи, изследване на енергийните разходи за последните години и др.   
 
Инвестиционен проект 

 

Разработване на инвестиционен проект е необходимо в някои случаи поради 
спецификата и обема на предвидените дейности – например, Подмяна на отоплителната 
инсталация, Подмяна на котел, както и за други от предвидените дейности. 
 
Подготовка и изпълнение на строителството 
 

Това включва подготовка на всички необходими документи и извършване на: 
• енергийни обследвания и предпроектни проучвания; 

• изготвяне на проектно задание; 

• изработване на техническо решение и работен проект; 

• доставка  на отоплителни и промишлени котли,  спомагателни; 

• съоръжения за отоплителните и котелни инсталации; 

• монтаж на енергийното оборудване и предаване   на обекта; 

• пуск, настройка и въвеждане в експлоатация на оборудването;   

• обучение и подготовка на персонала;  

• гаранционно сервизно и след гаранционно обслужване; 

 

Мониторинг 

За установяване на намалението на енергийното потребление след реализацията на 
съответните дейности и мерки, следва да се извършва ежемесечно отчитане и записване на 
параметрите от измервателните уреди, инструктаж на техническия персонал по поддръжката на 
инсталациите и др. 
 

9. Наблюдение и контрол  
Резултатите от изпълнението на подобни планове не винаги са очевидни и това 

затруднява тяхната измеримост и оценка. Често въздействието от изпълнението на някои 
дейности и мерки представлява ефект с натрупване, а това може допълнително да усложни 
анализа и оценката на резултатите.  

Една от най-важните фази на процеса  на  разработване на ПЕЕ е мониторинга, който 
включва наблюдението, оценката и контрола на изпълнението на дейностите и  мерките. 
Мониторингът е свързан с всички фази  по оценката на изпълнението на ПЕЕ. Наблюдението, 
оценката и контрола са важни, тъй като тези дейности позволяват да се  предприемат 
коригиращи действия ако напредъкът е неудовлетворителен или ако  условията се изменят. 
Важно е да се дава и отчет за напредъка при постигане на генералните цели като се изготвят 
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междинни и годишни отчети (доклади), на базата на които следва да бъдат предприемани 
последващите действия. 

Мониторингът ще осигури текуща информация, която помага да се отчете напредъка 
(успеха или неуспеха) на ПЕЕ. Ще бъде определена група от експерти, които да бъдат 
отговорни за наблюдението и контрола на изпълнението на дейностите по ПЕЕ. Тази група ще 
одобрява и утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението на ПЕЕ, на базата на 
което ще извършва:  

•  периодични прегледи на постигнатия напредък по отношение на изпълнение на 
целите. 

•  разглеждане на резултатите от междинните оценки. 
•  анализи на резултатите от изпълнението на мерките и дейностите.  
•  оценка на степента на постигане на целите и на устойчивостта на резултатите.  
•  разглеждане на предложенията за промяна на мерките.  
•  предлагане на промени, свързани с постигането на целите на ПЕЕ. 
За успешното реализиране на политиката по енергийна ефективност е необходимо да се 

наблюдава изпълнението на инвестиционните програми и да се прави периодична оценка на 
постигнатите резултати. Обективната оценка на изпълнението на целевата програма за 
енергийна ефективност изисква да се прави съпоставка между вложените финансови средства и 
постигнатите резултати като се отчитат и социалните ефекти. Целите за  подобряването на 
енергийната ефективност в общината са отразени в следната таблица: 

 
 
  

ВИД ДЕЙНОСТ 
СРОК ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ОТГОВОРНИК 

Оптимизиране на обема и повишаване 
достоверността на набираната статистическа 
информация 

Постоянен Кмет на община 

Отчитане и оценка на изпълнението и ефектите от 
програмата за енергийна ефективност в общината 

Постоянен  Кмет на община 

 

10. Източници на финансиране  

 

Инвестирането в енергийната ефективност не е самоцел, а средство за намаляване на 
разходите, подобряване сигурността енергоснабдяването и опазването на околната среда, както 
и средство за борба с бедността и създаване на допълнителна заетост. При реализирането на 
проекти за подобряване на енергийната ефективност няма дълги периоди на строителство и 
възвръщаемостта на средствата започва веднага след тяхното влагане. Но липсата на капитал и 
други инвестиционни ограничения са едни от основните пречки при реализирането на проекти 
за енергийна ефективност. Съгласно чл.11 ал.3 от Закона за енергийната ефективност 
средствата за изпълнение на плановете се предвиждат в бюджетите на органите на държавната 
власт и органите на местното самоуправление. Други източници на финансиране могат да 
бъдат:  
 

• кредитна линия за енергийна ефективност   
• оперативни програми  
• заеми от търговски банки  
• ESCO услуги  
• безвъзмездни помощи, предоставяни  от  екологични фондове, в частност от 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и 
Националния доверителен екофонд, в т. ч. и безлихвени заеми 

• финансов лизинг на оборудване, предоставен обикновено от доставчик, изпълняващ 
проекта “под ключ”  
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• заеми от международни банки, напр. Европейска инвестиционна банка, най-често при 
наличие на допълнителни финансови механизми. 

 
11. Отчет на изпълнението 

Много важна част от изпълнението на програмата е периодичната съпоставка с 
новопостъпилите данни и при необходимост е възможно включване или изключване на обекти 
съобразено с евентуална нова ситуация. Водеща роля в изпълнението на общинската програма 
за енергийна ефективност е отредена на общинската администрация.   
Наблюдението и контролът на общинската програма продължава през целия период на нейното 
действие. Събраната информация, сравнението и направените изводи се оформят в доклад. Въз 
основа на тези доклади се изготвя отчета за изпълнение на програмата всяка година. Въз основа 
на тези доклади се изготвя отчета за изпълнение на програмата всяка година. Той се представя 
на заседание на Общински съвет от  кмета на общината до края на първото тримесечие на 
следващата година /при приемане на бюджета за всяка следваща година/.   
 При 
необходимост от корекция и актуализация на програмата, кметът на  общината внася 
предложение за това отново в Общински съвет.   

ОПЕЕ има отворен характер и в едногодишния срок на действие ще се усъвършенства, 
допълва и променя в зависимост от новопостъпилите данни, реалните потребности, срещаните 
проблеми и финансовите възможности. 

В съответствие с чл.12, ал.3 от ЗЕЕ изпълнителният директор на АУЕР утвърждава 
образец на отчет на изпълнението на дейностите и мерките от ПЕЕ, като този Образец е 
неразделна част от ПЕЕ. 

 
Изпълнени мерки: 

 

Доизграждане на енергоефективно улично осветление 
 

12. Заключение 
 

С Общинската програма по енергийна ефективност се цели да се повиши  
ефективността на използване на енергийните ресурси; да се намалят енергопотреблението и 
вредните емисии в атмосферата; да се осигури здравословната среда чрез подобряване на 
микроклимата; да се  създадат  предпоставки  за  финансиране  на  мероприятията  за  
енергийна  ефективност; енергийната ефективност да стане една от приоритетните общински 
дейности. 

 
 
2. Възлага на кмета на Община Завет да организира  изпълнението на плана по т.1. 

3. Настоящото 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. 
 
 
 
        ОТНОСНО:   
        1.10. Утвърждаване на проект за самоделба на поземлен имот с номер 098001 в 
землище  гр.Завет 
                                                                                      Докл.: З.Исмаил-Зам.-кмет Община 
 
        Общинският съвет гр.Завет с 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 1(един), 

„Въздържали се”– 0(нула) от проведеното  поименно  гласуване, прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 310: 
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Със свое Решение № 286 прието по Протокол № 41 от 30.01.2015г. на Общински съвет 
– гр. Завет възложи на Кмета на Община Завет да извърши необходимите действия за 
изготвяне на проект за самоделба на общински имот с номер 098001 в землище гр. Завет, 
ЕКАТТЕ 30065, общ. Завет, обл. Разград с площ 140,403 дка., трета категория, местност 
„Дъбака”, с НТП: Нива. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 22 от 03.02.2009г., 
вписан под №112, том І, Вх.рег.№288 от 06.02.2009г. в Служба по вписванията – гр.Кубрат и 
е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост при Община Завет за 2014 година 

В изпълнение на т. 2 от Решение № 286 прието по Протокол № 41 от 30.01.2015г. на 
Общински съвет – гр. Завет, на вниманието на Общинския съвет са предоставени 
изготвените 13 броя скици - проекти на новообразуваните имоти: 098002, 098003, 098004, 
098005, 098006, 098007, 098008, 098009, 098010, 098011, 098012, 098013, 098048.  

Предвид  гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 
5, ал. 1, т.7 от Правилника за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – гр. Завет  
       

Р Е Ш И: 
1. Приема и утвърждава самоделбата на поземлен имот с номер 098001 в землище 

гр. Завет, общ. Завет с площ 140,403 дка., трета категория, местност „Дъбака”, с НТП: 

Нива с АЧОС № 22/03.02.2009г., вписан в Служба по вписванията – Кубрат като се 
обособяват следните самостоятелни имоти, както следва:  

1.1. Поземлен имот № 098002, с начин на трайно ползване: Нива, площ 9,914 дка, 
трета категория, местност „Дъбака” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, общ. Завет, обл. 
Разград, при граници и съседи: имот № 098003 - Нива на Община Завет, имот № 098005 – 
Нива на община Завет, имот № 098041 – Нива на Асие Хасан Кула, имот № 098047 – Нива 
на Величка Иванова Стоянова, имот № 098046 – Нива на Минка Иванова Ангелова, имот № 
000298 – Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 098001, съгласно 

Скица - проект №ФО5504 от 25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.2. Поземлен имот № 098003, с начин на трайно ползване: Нива, площ 5,929 дка, 
трета категория, местност „Дъбака” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, общ. Завет, обл. 
Разград, при граници и съседи: имот № 098002 - Нива на Община Завет, имот № 098005 – 
Нива на община Завет, имот № 098004 – Нива на Община Завет, имот № 000298 – Полски 
път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 098001, съгласно Скица - проект 

№ФО5505/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.3. Поземлен имот № 098004, с начин на трайно ползване: Нива, площ 5,930 дка, 
трета категория, местност „Дъбака” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, общ. Завет, обл. 
Разград, при граници и съседи: имот № 098005 - Нива на Община Завет, имот № 098003 – 
Нива на община Завет, имот № 000298 – Полски път на Община Завет. Имотът е образуван 
от имот № 098001, съгласно Скица - проект №ФО5506/25.02.2015г. на „Общинска служба 

по земеделие” – Завет. 

1.4. Поземлен имот № 098005, с начин на трайно ползване: Нива, площ 11,856 дка, 
трета категория, местност „Дъбака” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, общ. Завет, обл. 
Разград, при граници и съседи: имот № 098006 - Нива на Община Завет, имот № 000298 – 
Полски път на Община Завет, имот № 098004 – Нива на Община Завет, имот № 098003 – 
Нива на Община Завет, имот № 098002 – Нива на Община Завет, имот № 098041 – Нива на 
Асие Хасан Кула. Имотът е образуван от имот № 098001, съгласно Скица - проект 

№ФО5507/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.5. Поземлен имот № 098006, с начин на трайно ползване: Нива, площ 11,864 дка, 
трета категория, местност „Дъбака” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, общ. Завет, обл. 
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Разград, при граници и съседи: имот № 098007 - Нива на Община Завет, имот № 000298 – 
Полски път на Община Завет, имот № 098005 – Нива на Община Завет, имот № 098041 – 
Нива на Асие Хасан Кула, имот № 098040 – Нива на Юлиян Симеонов Филипов. Имотът е 
образуван от имот № 098001, съгласно Скица - проект №ФО5508/25.02.2015г. на „Общинска 

служба по земеделие” – Завет. 

1.6. Поземлен имот № 098007, с начин на трайно ползване: Нива, площ 11,854 дка, 
трета категория, местност „Дъбака” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, общ. Завет, обл. 
Разград, при граници и съседи: имот № 098006 - Нива на Община Завет, имот № 000298 – 
Полски път на Община Завет, имот № 098008 – Нива на Община Завет, имот № 098044 – 
Нива на Стоянка Андреева Евстатиева, имот № 098040 – Нива на Юлиян Симеонов 
Филипов. Имотът е образуван от имот № 098001, съгласно Скица - проект 

№ФО5509/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.7. Поземлен имот № 098008, с начин на трайно ползване: Нива, площ 11,861 дка, 
трета категория, местност „Дъбака” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, общ. Завет, обл. 
Разград, при граници и съседи: имот № 098007 - Нива на Община Завет, имот № 000298 – 
Полски път на Община Завет, имот № 098009 – Нива на Община Завет, имот № 098038 – 
Нива на Жюлфет Расим Кула, имот № 098045 – Нива на Ценка Иванова Стамболова, имот № 
098044 – Нива на Стоянка Андреева Евстатиева. Имотът е образуван от имот № 098001, 
съгласно Скица - проект №ФО5510/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – 

Завет. 

1.8. Поземлен имот № 098009, с начин на трайно ползване: Нива, площ 11,871 дка, 
трета категория, местност „Дъбака” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, общ. Завет, обл. 
Разград, при граници и съседи: имот № 098008 - Нива на Община Завет, имот № 098038 – 
Нива на Жюлфет Расим Кула, имот № 098037 – Нива на Жюлфет Расим Кула, имот № 
098010 – Нива на Община Завет, имот № 000298 – Полски път на Община Завет. Имотът е 
образуван от имот № 098001, съгласно Скица - проект №ФО5511/25.02.2015г. на „Общинска 

служба по земеделие” – Завет. 

1.9. Поземлен имот № 098010, с начин на трайно ползване: Нива, площ 11,851 дка, 
трета категория, местност „Дъбака” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, общ. Завет, обл. 
Разград, при граници и съседи: имот № 098009 - Нива на Община Завет, имот № 000298 – 
Полски път на Община Завет, имот № 098011 – Нива на Община Завет, имот № 098036 – 
Нива на Жюлфет Расим Кула, имот № 098037 – Нива на Жюлфет Расим Кула. Имотът е 
образуван от имот № 098001, съгласно Скица - проект №ФО5512/25.02.2015г. на „Общинска 

служба по земеделие” – Завет. 

1.10. Поземлен имот № 098011, с начин на трайно ползване: Нива, площ 11,875 дка, 
трета категория, местност „Дъбака” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, общ. Завет, обл. 
Разград, при граници и съседи: имот № 098010 - Нива на Община Завет, имот № 098036 – 
Нива на Жюлфет Расим Кула, имот № 098035 – Нива на Пенчо Калев Пенчев, имот № 
098012 – Нива на Община Завет, имот № 000298 – Полски път на Община Завет. Имотът е 
образуван от имот № 098001, съгласно Скица - проект №ФО5513/25.02.2015г. на „Общинска 

служба по земеделие” – Завет. 

1.11. Поземлен имот № 098012, с начин на трайно ползване: Нива, площ 11,865 дка, 
трета категория, местност „Дъбака” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, общ. Завет, обл. 
Разград, при граници и съседи: имот № 098011 - Нива на Община Завет, имот № 000298 – 
Полски път на Община Завет, имот № 098013 – Нива на Община Завет, имот № 098034 – 
Нива на Иванка Калева Климова, имот № 098035 – Нива на Пенчо Калев Пенчев. Имотът е 
образуван от имот № 098001, съгласно Скица - проект №ФО5514/25.02.2015г. на „Общинска 

служба по земеделие” – Завет. 

1.12. Поземлен имот № 098013, с начин на трайно ползване: Нива, площ 11,859 дка, 
трета категория, местност „Дъбака” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, общ. Завет, обл. 
Разград, при граници и съседи: имот № 098012 - Нива на Община Завет, имот № 000298 – 
Полски път на  Община Завет, имот № 098048 – Нива на Община Завет, имот № 098033 – 
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Нива на ЗП Айдън Сюлейманов Велиев, имот № 098034 – Нива на Иванка Калева Климова. 
Имотът е образуван от имот № 098001, съгласно Скица - проект №ФО5515/25.02.2015г. на 

„Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.13. Поземлен имот № 098048, с начин на трайно ползване: Нива, площ 11,876 дка, 
трета категория, местност „Дъбака” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, общ. Завет, обл. 
Разград, при граници и съседи: имот № 098013 - Нива на Община Завет, имот № 098033 – 
Нива на ЗП Айдън Сюлейманов Велиев, имот № 098032 – Нива насл. на Мита Ненова 
Минчева, имот № 098014 – Нива на Сурай Расим Кула, имот № 000298 – Полски път на 
Община Завет. Имотът е образуван от  имот № 098001, съгласно Скица - проект 

№ФО5516/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

2. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 
снабдяване с акт за собственост на новообразуваните имоти и да предложи същите за 
включване в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост при Община Завет за 2015 година, като самостоятелни парцели. 

 Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящото решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 
 

        ОТНОСНО:   
         1.11. Утвърждаване на проект за самоделба на поземлен имот с номер 023001 в 
землище  гр.Завет 
                                                                                      Докл.: З.Исмаил-Зам.-кмет Община 
 
        Общинският съвет гр.Завет с 14(четиринадесет) гласа „За”, „Против”– 1(един), 

„Въздържали се”– 0(нула)  от проведеното  поименно  гласуване, прие следното 
 

РЕШЕНИЕ № 311: 

 

Със свое Решение № 287 прието по Протокол № 41 от 30.01.2015г. на Общински съвет 
– гр. Завет възложи на Кмета на Община Завет да извърши необходимите действия за 
изготвяне на проект за самоделба на общински имот с номер 023011 в землище гр. Завет, 
ЕКАТТЕ 30065, общ. Завет, обл. Разград с площ 125.403 дка., трета категория, местност 
„Западен липак”, с НТП: Овощна градина. 

За имота има съставен Акт за частна общинска собственост № 28 от 03.02.2009г., 
вписан под №123, том І, Вх.рег.№306 от 06.02.2009г. в Служба по вписванията – гр.Кубрат и 
е включен в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост при Община Завет за 2014 година. 

В изпълнение на т. 2 от Решение № 287 прието по Протокол № 41 от 30.01.2015г. на 
Общински съвет – гр.Завет  на  внимание на съветниците  са предоставени  изготвените 
скици - проекти на новообразуваните имоти: 023002, 023003, 023004, 023005, 023006, 
023007, 023008, 023009, 023010, 023011, 023012, 023013, 023014, 023015, 023016, 023017, 
023018, 023019, 023020, 023021, 023022, 023023, 023024, 023025, 023026, 023027, 023028, 
023029, 023030, 023031, 023032, 023033. 

 Предвид гореизложеното и  на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от 
ЗОС и чл. 5, ал. 1, т.7 от Правилника за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет – гр. Завет  
      

Р Е Ш И: 
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1. Приема и утвърждава самоделбата на поземлен имот с номер 023001 в землище 

гр. Завет, общ. Завет с площ 125,403 дка., трета категория, местност „Западен липак”, с 

НТП: Овощна градина с АЧОС № 28/03.02.2009г., вписан в Служба по вписванията – 

Кубрат като се обособяват следните самостоятелни имоти, както следва:  

1.1. Поземлен имот № 023002, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,083 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023003 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023030 – Овощна градина на община Завет, имот № 000210 – Полски 
път на Община Завет, имот № 000239 – Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от 
имот № 023001, съгласно Скица - проект №ФО5517/25.02.2015г. на „Общинска служба по 

земеделие” – Завет. 

1.2. Поземлен имот № 023003, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,083 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023002 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023030 – Овощна градина на Община Завет, имот № 023029 – 
Овощна градина на община Завет, имот № 023004 – Овощна градина на Община Завет, имот 
№ 000239 – Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно 

Скица - проект №ФО5518/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.3. Поземлен имот № 023004, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,084 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023028 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023005 – Овощна градина на община Завет, имот № 000239 – Полски 
път на Община Завет, имот № 023003 – Овощна градина на Община Завет, имот № 023029 – 
Овощна градина на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно Скица - 

проект №ФО5519/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.4. Поземлен имот № 023005, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,083 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023006 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023027 – Овощна градина на община Завет, имот № 023028 – 
Овощна градина на Община Завет, имот № 023004 – Овощна градина на Община Завет, имот 
№ 000239 – Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно 

Скица - проект №ФО5520/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.5. Поземлен имот № 023006, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,083 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023005 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023027 – Овощна градина на община Завет, имот № 023026 – 
Овощна градина на Община Завет, имот № 023007 – Овощна градина на Община Завет, имот 
№ 000239 – Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно 

Скица - проект №ФО5521/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.6. Поземлен имот № 023007, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,084 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023006 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023026 – Овощна градина на община Завет, имот № 023025 – 
Овощна градина на Община Завет, имот № 023008 – Овощна градина на Община Завет, имот 
№ 000239 – Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно 

Скица - проект №ФО5522/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.7. Поземлен имот № 023008, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,083 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023007 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023025 – Овощна градина на община Завет, имот № 023024 – 
Овощна градина на Община Завет, имот № 023009 – Овощна градина на Община Завет, имот 
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№ 000239 – Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно 

Скица - проект №ФО5523/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.8. Поземлен имот № 023009, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,083 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023008 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023024 – Овощна градина на община Завет, имот № 023023 – 
Овощна градина на Община Завет, имот № 023010 – Овощна градина на Община Завет, имот 
№ 000239 – Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно 

Скица - проект №ФО5524/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.9. Поземлен имот № 023010, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,083 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023009 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023023 – Овощна градина на община Завет, имот № 023022 – 
Овощна градина на Община Завет, имот № 023011 – Овощна градина на Община Завет, имот 
№ 000239 – Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно 

Скица - проект №ФО5525/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.10. Поземлен имот № 023011, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,083 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023010 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023022 – Овощна градина на община Завет, имот № 023021 – 
Овощна градина на Община Завет, имот № 023012 – Овощна градина на Община Завет, имот 
№ 000239 – Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно 

Скица - проект №ФО5526/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.11. Поземлен имот № 023012, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,083 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет,  обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023011 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023021 – Овощна градина на община Завет, имот № 023020 – 
Овощна градина на Община Завет, имот № 023013 – Овощна градина на Община Завет, имот 
№ 000239 – Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно 

Скица - проект №ФО5527/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.12. Поземлен имот № 023013, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,083 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023012 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023020 – Овощна градина на община Завет, имот № 023019 – 
Овощна градина на Община Завет, имот № 023014 – Овощна градина на Община Завет, имот 
№ 000239 – Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно 

Скица - проект №ФО5528/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.13. Поземлен имот № 023014, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,083 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023013 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023019 – Овощна градина на община Завет, имот № 023018 – 
Овощна градина на Община Завет, имот № 023015 – Овощна градина на Община Завет, имот 
№ 000239 – Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно 

Скица - проект №ФО5529/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.14. Поземлен имот № 023015, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,083 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023014 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023018 – Овощна градина на община Завет, имот № 023017 – 
Овощна градина на Община Завет, имот № 023016 – Овощна градина на Община Завет, имот 
№ 000239 – Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно 

Скица - проект №ФО5530/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 
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1.15. Поземлен имот № 023016, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,084 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023015 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023017 – Овощна градина на Община Завет, имот № 000246 – 
Полски път на Община Завет, имот № 000239 – Полски път на Община Завет. Имотът е 
образуван от имот № 023001, съгласно Скица - проект №ФО5531/25.02.2015г. на „Общинска 

служба по земеделие” – Завет. 

1.16. Поземлен имот № 023017, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,083 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 000246 – Полски път на Община 
Завет, имот № 023016 – Овощна градина на Община Завет, имот № 023015 – Овощна 
градина на Община Завет, имот № 023018 – Овощна градина на Община Завет, имот № 
023034 – Местен път на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно 

Скица - проект №ФО5532/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.17. Поземлен имот № 023018, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,083 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023019 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023034 – Местен път на Община Завет, имот № 023017 – Овощна 
градина на Община Завет, имот № 023015 – Овощна градина на Община Завет, имот № 
023014 – Овощна градина на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно 

Скица - проект №ФО5533/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.18. Поземлен имот № 023019, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,083 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023018 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023034 – Местен път на Община Завет, имот № 023020 – Овощна 
градина на Община Завет, имот № 023013 – Овощна градина на Община Завет, имот № 
023014 – Овощна градина на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно 

Скица - проект №ФО5534/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.19. Поземлен имот № 023020, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,083 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023019 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023034 – Местен път на Община Завет, имот № 023021 – Овощна 
градина на Община Завет, имот № 023012 – Овощна градина на Община Завет, имот № 
023013 – Овощна градина на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно 

Скица - проект №ФО5535/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.20. Поземлен имот № 023021, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,083 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023020 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023034 – Местен път на Община Завет, имот № 023022 – Овощна 
градина на Община Завет, имот № 023011 – Овощна градина на Община Завет, имот № 
023012 – Овощна градина на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно 

Скица - проект №ФО5536/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.21. Поземлен имот № 023022, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,083 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023021 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023034 – Местен път на Община Завет, имот № 023023 – Овощна 
градина на Община Завет, имот № 023010 – Овощна градина на Община Завет, имот № 
023011 – Овощна градина на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно 

Скица - проект №ФО5537/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.22. Поземлен имот № 023023, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,083 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023022 – Овощна градина на 
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Община Завет, имот № 023034 – Местен път на Община Завет, имот № 023024 – Овощна 
градина на Община Завет, имот № 023009 – Овощна градина на Община Завет, имот № 
023010 – Овощна градина на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно 

Скица - проект №ФО5538/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.23. Поземлен имот № 023024, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,083 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023023 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023034 – Местен път на Община Завет, имот № 023025 – Овощна 
градина на Община Завет, имот № 023008 – Овощна градина на Община Завет, имот № 
023009 – Овощна градина на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно 

Скица - проект №ФО5539/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.24. Поземлен имот № 023025, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,083 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023024 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023034 – Местен път на Община Завет, имот № 023026 – Овощна 
градина на Община Завет, имот № 023007 – Овощна градина на Община Завет, имот № 
023008 – Овощна градина на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно 

Скица - проект №ФО5540/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.25. Поземлен имот № 023026, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,083 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023025 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023034 – Местен път на Община Завет, имот № 023027 – Овощна 
градина на Община Завет, имот № 023006 – Овощна градина на Община Завет, имот № 
023007 – Овощна градина на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно 

Скица - проект №ФО5541/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.26. Поземлен имот № 023027, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,083 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023026 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023034 – Местен път на Община Завет, имот № 023028 – Овощна 
градина на Община Завет, имот № 023005 – Овощна градина на Община Завет, имот № 
023006 – Овощна градина на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно 

Скица - проект №ФО5542/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.27. Поземлен имот № 023028, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,083 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023027 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023034 – Местен път на Община Завет, имот № 023029 – Овощна 
градина на Община Завет, имот № 023004 – Овощна градина на Община Завет, имот № 
023005 – Овощна градина на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно 

Скица - проект №ФО5543/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.28. Поземлен имот № 023029, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,084 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023030 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023034 – Местен път на Община Завет, имот № 023028 – Овощна 
градина на Община Завет, имот № 023004 – Овощна градина на Община Завет, имот № 
023003 – Овощна градина на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно 

Скица - проект №ФО5544/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.29. Поземлен имот № 023030, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,086 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023029 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 023034 – Местен път на Община Завет, имот № 000210 – Полски път 
на Община Завет, имот №  023002 – Овощна градина на Община Завет, имот № 023003 – 
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Овощна градина на Община Завет. Имотът е образуван от имот № 023001, съгласно Скица - 

проект №ФО5545/25.02.2015г. на „Общинска служба по земеделие” – Завет. 

1.30. Поземлен имот № 023031, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,066 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023032 – Овощна градина на 
Община Завет, имот № 000245 – Полски път на Община Завет, имот № 000210 – Полски път 
на Община Завет, имот №  023034 – Местен път на Община Завет. Имотът е образуван от 
имот № 023001, съгласно Скица - проект №ФО5546/25.02.2015г. на „Общинска служба по 

земеделие” – Завет. 

1.31. Поземлен имот № 023032, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
3,065 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023033 – Овощна градина на 
Община Завет, имот №  023034 – Местен път на Община Завет, имот № 023031 – Овощна 
градина на Община Завет, имот № 000245 – Полски път на Община Завет. Имотът е 
образуван от имот № 023001, съгласно Скица - проект №ФО5547/25.02.2015г. на „Общинска 

служба по земеделие” – Завет. 

1.32. Поземлен имот № 023033, начин на трайно ползване: Овощна градина, с площ 
28,112 дка, трета категория, местност „Западен липак” по КВС на гр. Завет, ЕКАТТЕ 30065, 
общ. Завет, обл. Разград, при граници и съседи: имот № 023032 – Овощна градина на 
Община Завет, имот №  023034 – Местен път на Община Завет, имот № 000246 – Полски път 
на Община Завет, имот № 000245 – Полски път на Община Завет. Имотът е образуван от 
имот № 023001, съгласно Скица - проект №ФО5548/25.02.2015г. на „Общинска служба по 

земеделие” – Завет. 

2. Възлага на кмета на община Завет да предприеме необходимите действия за 
снабдяване с акт за собственост на новообразуваните имоти и да предложи същите за 
включване в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост при Община Завет за 2015 година, като самостоятелни парцели. 

 Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Завет и Областния 
управител на област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

Настоящото решението подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му 
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК. 

 

 

 

МЕХМЕД ХАСАН 

Председател на Общински ясъвет  гр. Завет 


